METADADOS : Tabela 5.3 – Resultado das rodadas de licitações para concessão de blocos, por
rodada – 1999-2018

SEÇÃO 1: COLUNAS
Nome da coluna

RODADA DE LICITAÇÃO

Descrição
Número da rodada

Tipo do Dado

Número inteiro

ANO

Ano em que foi realizada a rodada

Número inteiro

TIPO DE DADO

Tipo de variável que diz respeito a dados
de uma rodada de licitação, com os
seguintes valores possíveis: Bacias
sedimentares

Texto

Blocos ofertados
Blocos arrematados
Blocos onshore arrematados
Blocos offshore arrematados
Blocos concedidos3
Blocos arrematados/blocos ofertados
Blocos concedidos/blocos ofertados
Área ofertada (km²)
Área arrematada (km²)
Área onshore arrematada (km2)
Área offshore arrematada (km2)
Área concedida (km²)3
Área onshore concedida3
Área offshore concedida3
Área arrematada/área ofertada
Área concedida/área ofertada
Empresas que manifestaram interesse
Empresas que pagaram a taxa de
participação
Empresas habilitadas (1)
Empresas habilitadas nacionais
Empresas habilitadas estrangeiras
Empresas ofertantes
Empresas ofertantes nacionais
Empresas ofertantes estrangeiras
Empresas vencedoras
Empresas vencedoras nacionais
Empresas vencedoras estrangeiras
Novos operadores
Conteúdo local médio – etapa de
exploração
Conteúdo local médio – etapa de
desenvolvimento
Bônus de assinatura (milhões R$)
Bônus de assinatura arrecadado
(milhões R$) (3)
PEM (2) (UT)
PEM (2) (UT) após assinatura (3)
PEM (milhões R$)
PEM (milhões R$) após assinatura

VALOR DA VARIÁVEL

Valor nominal atribuído como texto pois
pode receber vários tipos de dado:
totais, porcentagens, textos

SEÇÃO 2: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Campo

Valor

IDIOMA DO DADO

Português

PERIODICIDADE DE EXTRAÇÃO
FONTE DO DADO
NOTAS

CONTATO

Texto

Anual

Fonte: ANP/SPL, conforme a Lei n° 9.478/1997.

Nota: Foram considerados apenas os dados da rodada
de blocos com risco exploratório.
(1) Considera-se habilitada a empresa que cumpriu
todos os requisitos previstos no edital de licitações
(manifestação de interesse, pagamento da(s) taxa(s)
de participação e qualificação). Para apresentar
oferta(s) no dia da rodada, a empresa habilitada
deve fornecer à ANP garantia(s) de oferta nos termos
previstos no edital de licitações. (2) PEM - Programa
Exploratório Mínimo expresso em unidades de
trabalho.
faleconosco@anp.gov.br

