
Nome Tipo Descricao

Ente publico string Orgao da administracao publica.
UF string Unidade federativa onde o investimento foi realizado ou o ente esta registrado.
Municipio string Municipio onde o investimento foi realizado ou o ente publico esta registrado.

Programa string

O BNDES oferece produtos, linhas de financiamento e programas, cujas condicoes de apoio refletem as 
prioridades e diretrizes da política de desenvolvimento do Governo Federal. Um mesmo financiamento, que 
contemple mais de uma finalidade, poderá combinar diferentes produtos, linhas e programas. Programas têm 
caráter temporário e atendem a demandas ou segmentos específicos. O BNDES Procult, por exemplo, é um 
programa criado para a cadeia produtiva da economia da cultura.

Modalidade Operacional string
A modalidade operacional define regras gerais de financiamento de acordo com cada finalidade. Cada 
modalidade operacional pode se dividir em instrumentos financeiros diferentes, que atendem a tipos de clientes 
e objetivos diferentes, com condicoes especificas (como taxa de juros e prazo de pagamento).

Data do Nivel Atual date Data da entrada no nivel atual da operacao no sistema BNDES.

Nivel Atual string
Etapas de avaliação de um pedido no BNDES, com o envolvimento de diferentes equipes e decisoes tomadas 
de forma colegiada. As operações iniciam sua tramitação pelo nível PERSPECTIVA e passam, sequencialmente, 
pelos níveis C/CONSULTA, EM ANÁLISE, APROVADA e, finalmente, CONTRATADA.

Valor da operacao historico em reais float64
O valor da operacao em milhares de reais representa o valor convertido com base na data do nivel atual e no 
indexador. O valor das operacoes do BNDES pode ser corrigido por algum indexador (US$, IPCA, TJLP, etc), 
caso haja previsao no contrato ou durante a analise do pleito.

Valor desembolsado em reais float64

O valor desembolsado representa o valor liberado em milhares de reais convertido com base na data do 
desembolso e no indexador. Desta forma, caso haja variacao positiva do indexador, entre a data do contrato e a 
data do desembolso, o valor desembolsado pode ser maior que o valor contratado. O valor contratado das 
operacoes do BNDES pode ser corrigido por algum indexador (US$, IPCA, TJLP etc), caso haja previsao no 
contrato.

Saldo a liberar atualizado em reais string
No caso de operacoes em que o nivel ainda nao esta contratado, reflete o valor da operacao em milhares de 
reais. No caso de operacoes com o nivel contratada, e o valor remanescente da operacao passivel de 
desembolso.

Objetivo do projeto string Descricao do projeto.
Situacao da operacao string Status operacional dentro do BNDES.

Dicionario de dados do dataset de "operacoes com entes da administracao publica direta"


