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FORMULÁRIO DE SUGESTÕES
CONSULTA PÚBLICA N° 32/2018 - de 4/12/2018 a 4/3/2018
NOME:_Petroinfo Consultoria Ltda________________________________________________________________________

( ) representante órgão de classe ou associação
( ) representante de instituição governamental
( ) representante de órgãos de defesa do consumidor

(x) agente econômico
( ) consumidor ou usuário

Esta consulta pública tem por objetivo obter sugestões quanto aos dados da ANP os quais se considera mais
importantes e/ou urgentes de serem publicados em formato aberto, indicando sua prioridade em relação aos
demais dados colocados em consulta.
“Código de Referência” do dado (conforme tabela
anexa à consulta)

OU “Novo tipo de dado a

“Ordem de prioridade” para
disponibilizar (1 a 10, sendo 1 o mais

disponibilizar em formato aberto” (não constante da prioritário e os demais números seguintes
tabela – nesse caso descrever sua proposta)

com menor prioridade)

Dados sobre levantamentos sísmicos e não
sísmicos Planejados. As informações relevantes
seriam:
Nome do Operador:
Data prevista para o início:

Quantidade prevista: Km/Km2
Tipo: 2D/3D/etc...
Localização prevista: Bloco/Bacia/Área
Se é spec ou não spec
Offshore ou Onshore
Nome do Navio previsto se offshore
Dados sobre levantamentos sísmico e não
sísmicos em Operação. As informações
relevantes seriam as mesmas para os
planejados.

“Justificativa” (indique aqui o motivo da escolha deste dado e de sua prioridade)

1

Prestamos serviços de consultoria para empresas de óleo e gás em
todo o mundo. Temos vários clientes espalhados ao redor do mundo
que sempre pedem esse tipo de informação.

1

Prestamos serviços de consultoria para empresas de óleo e gás em
todo o mundo. Temos vários clientes espalhados ao redor do mundo
que sempre pedem esse tipo de informação.
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Dados sobre levantamentos sísmico e não
sísmicos Concluídos. As informações
relevantes seriam as mesmas para os
planejados mais: Data de Término:
Quantidade adquirida:

1

Prestamos serviços de consultoria para empresas de óleo e gás em
todo o mundo. Temos vários clientes espalhados ao redor do mundo
que sempre pedem esse tipo de informação.
Sabemos que é possível acessar alguns dados através do BDEP, mas
esses dados não são suficientes, pois não contém os dados que
estamos pedindo.

Este formulário deverá ser encaminhado à ANP como anexo para o endereço eletrônico: consultadadosabertos@anp.gov.br .

