
Campo  Tipo Tamanho Descrição

Rodada  Texto 10  Descrição da rodada de licitações de origem do contrato

Campo  Texto  -  Nome do campo em desenvolvimento fiscalizado

Bacia  Texto  -  Bacia sedimentar onde está localizado o campo em desenvolvimento

Contrato de Concessão:  Texto  -  Numeração identificadora do Contrato de Concessão

Data da Declaração de Comercialidade:  Data DD/MM/AAAA 10  Data da notificação escrita do Concessionário à ANP declarando Descoberta Comercial na Área de Concessão

Término da Etapa de Desenvolvimento:  Data DD/MM/AAAA 10  Data de devolução integral do campo

Operador  Texto  -  Razão Social do Operador do contrato

CNPJ  Texto 18  CNPJ do Operador do contrato

Número do Processo de Análise  Texto 20  Numeração identificadora do processo administrativo de fiscalização

Data Abertura do Processo de Fiscalização  Data DD/MM/AAAA 10  Data Abertura do Processo de Fiscalização

Data de Emissão do Relatório Fiscalização  Data DD/MM/AAAA 10  Data de Emissão do Relatório Fiscalização

Situação Atual do Processo  Texto  -  Descrição da situação do processo administrativo

Multa Aplicada Auto de Infração   Moeda BRL  -  Valor da multa aplicada em Reais Brasileiros

Número do Processo de Auto de Infração  Texto 20  Numeração identificadora do processo administrativo sancionatório

Número do Auto de Infração  Texto  -  Numeração do Documentos de Fiscalização com Auto de Infração ou Citação por Ofício para pagamento de multa

Data de Emissão do Auto de Infração  Data DD/MM/AAAA 10  Data de Emissão do Auto de Infração

Multa Aplicada após Decisão de Julgamento   Moeda BRL  -  Valor da multa aplicada em Reais Brasileiros após Defesa Administrativa

Multa Recolhida (R$)   Moeda BRL  -  Valor da multa efetivamente recolhida em Reais Brasileiros

Data de Recolhimento da Multa  Data DD/MM/AAAA 10  Data de Recolhimento da Multa

Situação da Multa  Texto  -  Descrição da situação da multa aplicada

Compromisso CL - Total na Etapa de Desenvolvimento  Númerico Percentual  -  Percentual de compromisso de conteúdo local ofertado, após aplicação da neutralização dos pesos conforme Resolução ANP nº 20/2016.

CL Realizado - Total na Etapa de Desenvolvimento  Númerico Percentual  -  Percentual de conteúdo local efetivamente realizado pelo Concessionário



Informações Adicionais

* Título (nome do conjunto de dados)

* Descrição (breve explicação sobre os dados)

* Catálogo origem (página URL do órgão onde está publicado o 

conjunto de dados)

* Órgão responsável (área que dá manutenção no dado)

* Recursos associados ao conjunto de dados

* Etiquetas (palavras-chave) ao conjunto de dados

* Fonte (sistema de onde vem o dado)

* Autor (área ou pessoa que compôs o documento)

* Criado em (quando o dado ficou pela primeira vez disponível)

* Contato (email de contato para dúvidas / esclarecimentos)

* Escopo geopolítico (nacional / internacional)  Nacional

* Frequencia de atualização do conjunto de dados  Anual

* atualizado até (mês de competência informado no arquivo) 12/2022

* idioma (português / inglês / espanhol ..)  Português

 Fiscalização de Conteúdo Local

 Resultado da fiscalização do cumprimento dos percentuais de conteúdo local estabelecidos nos contratos de E&P de petróleo e gás natural

 https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/dados-abertos-fiscalizacao-de-conteudo-local e https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/conteudo-

local/fiscalizacao-conteudo-local

 ANP/SCL - Superintendência de Conteúdo Local da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

 https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis-dinamicos-da-anp/paineis-dinamicos-sobre-exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/painel-dinamico-de-fiscalizacao-de-conteudo-local  - Painel 

Dinâmico de Fiscalização de Conteúdo Local - formato PowerBI  -  disponibiliza os dados relativos ao andamento do processo de fiscalização do cumprimento da cláusula de conteúdo local, bem como os 

extratos das fiscalizações realizadas, a partir da 1° Rodada de Licitações. 

 Informações consolidadas a partir das fontes: ANP/SIGEP - Sistema de Informações Gerenciais de Exploração e Produção; ANP/Oracle BI;  ANP/i-Engine

 ANP/SCL - Superintendência de Conteúdo Local
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 faleconosco@anp.gov.br
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