
 
CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS 

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
 

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 
EXECUTORA PRÓPRIA (UEx) 
 
CAMPO 01 - Razão Social 
Informar a razão social da Unidade Executora 
Própria - UEx (Caixa Escolar, Associação de 
Pais e Mestres, etc.) de acordo com a 
denominação no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
 
CAMPO 02 - CNPJ  
Informar o número de inscrição da UEx no 
CNPJ. 
 
BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS 
PROPONENTES (Fornecedores de 
produtos ou prestadores de serviços) 
 
CAMPOS 03 - Razão Social dos Proponentes 
(A), (B) e (C). 
Informar a razão social dos fornecedores de 
produtos ou prestadores de serviços nos quais 
foram realizadas as pesquisas de preços. 
 
CAMPOS 04 – CNPJ dos Proponentes (A), (B) 
e (C). 
Informar o número de inscrição no CNPJ dos 
fornecedores de produtos ou prestadores de 
serviços nos quais foram realizadas as 
pesquisas de preços. 
 
BLOCO III – PROPOSTAS (R$ 1,00) 
 
CAMPO 05 - Item 
Atribuir número de ordem sequencial, a 
começar pelo algarismo 1, a cada produto ou 
serviço, objeto da pesquisa de preços, de 
acordo com a posição em que será descrito no 
formulário. 
 
CAMPO 06 - Descrição dos Produtos ou 
Serviços 
Descrever, de forma clara e detalhada, com 
exceção da marca, os produtos ou serviços 
pesquisados. 
 
ATENÇÃO: no caso de ser informado, no 
Campo 07 – Unid.,  caixa, pacote ou 
assemelhado, deverá constar da sua 
descrição neste campo o número de 
unidades neles contidos.  
Ex: Caixa de lápis de cor com 12 
unidades. 
 
CAMPO 07 - Unid. 
Informar a unidade de referência (quilo, litro, 
resma, caixa, pacote, etc.) dos produtos ou 

dos serviços (capina, dedetização, etc.) 
pesquisados. 
 
ATENÇÃO: no caso de caixa, pacote ou 
assemelhado, deverá ser indicado, no 
Campo 06 – Descrição dos Produtos ou 
Serviços, o número de unidades neles 
contidos.  
Ex: Caixa de lápis de cor com 12 
unidades. 
 
CAMPO 08 - Quant. 
Informar a quantidade dos produtos ou dos 
serviços pesquisados. 
 
CAMPOS 09 a 11 – Valor Proponente (A), (B) 
e (C) 
Informar os valores cotados pelos proponentes 
(A), (B) e (C) para cada produto ou serviço 
pesquisado. 
 
CAMPO 12 - Valor Total da Proposta 
Informar o valor total das propostas (A), (B) e 
(C). 
 
CAMPO 13 - Valor Total da Proposta com 
Desconto 
Informar o valor total das propostas (A), (B) e 
(C), deduzidos os descontos, quando houver. 
 
BLOCO IV – APURAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
CAMPO 14 - Itens de Menor Valor 
Indicar os itens de menor preço de cada 
proponente. 
 
CAMPO 15 - Valor Total dos Itens de Menor 
Valor 
Informar o valor total dos itens de menor preço 
de cada proponente (A), (B) e (C). 
 
CAMPO 16 - Valor Total 
Informar a soma dos valores totais dos itens 
de menor preço. 
 
BLOCO V – AUTENTICAÇÃO 
 
CAMPO 17 - Local e Data 
Informar a localidade e a data de 
preenchimento do formulário. 
 
CAMPOS 18 e 19 - Nome e Assinatura do 
Dirigente ou Representante Legal da UEx 
Informar, de modo legível, o nome completo e 
apor a assinatura do dirigente ou 
representante legal da UEx. 


