
 

 

 

 

 

Funcionamento 

Os procedimentos para utilização dos recursos do PDDE, nos moldes estabelecidos pela 
Resolução nº 9, de 2011, podem ser facilmente resumidos em apenas seis passos, 
comentados a seguir. 

Primeiro passo  

Levantar e selecionar as necessidades. Inicialmente, a UEx  ou EM beneficiária dos 
recursos do PDDE deverá consultar a comunidade escolar quanto ao que deve ser adquirido 
com recursos do programa. O resultado deverá ser registrado em ata e divulgado em mural, 
boletim, site da escola etc. O objetivo é incentivar a participação e o controle social, 
garantindo maior transparência no uso do dinheiro público. 

Segundo passo 

Realização de pesquisas de preços. Após levantar as prioridades, deve ser realizada a 
pesquisa de preços, sendo obrigatórios, no mínimo, três orçamentos. As três melhores 
propostas deverão ser indicadas no formulário “Consolidação de Pesquisas de Preços”, a fim 
de apurar os menores preços de cada item. Se não for possível realizar três orçamentos, os 
motivos devem ser registrados em ata. 

Terceiro passo 

Escolha da melhor proposta. Para selecionar a proposta mais vantajosa, devem ser 
considerados os seguintes critérios: a) menor preço obtido para cada item ou lote cotado ou 
menor preço global; b) melhor qualidade do produto ou serviço, ou seja, a qualidade do 
produto ou serviço deve ser bem avaliada para que atenda às necessidades da escola e 
c)  prazos e condições de entrega de produtos ou serviços devem ser satisfatórios, ou seja, 
devem ser compatíveis com as necessidades da escola. Quando não for viável a compra ou 
contratação com base no menor preço por item ou lote, os motivos para aquisição ou 
contratação com base no menor preço global da proposta devem ser registrados em ata. 

Quarto passo 

Aquisição e/ou contratação. Após avaliar as propostas e definir os fornecedores ou 
prestadores de serviço, a UEx ou EM poderá realizar a compra ou contratação. Na entrega do 
produto ou após a realização do serviço, a entidade deve exigir a apresentação de documento 
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fiscal (nota fiscal, cupom fiscal, fatura etc).   No caso de serviços realizados por pessoas 
físicas, poderá ser aceito o recibo, desde que nele constem, no mínimo, as especificações 
dos serviços, o nome, CPF, RG, endereço, telefone e a assinatura do prestador de serviços. 

Os documentos comprobatórios das despesas devem conter: 

a) identificação do programa, por exemplo, “Pagos com recursos do FNDE/PDDE 
Integral/Novo Mais Educação; FNDE/PDDE Estrutura/ Escola Acessível; FNDE/PDDE 
Estrutura/Agua na Escola, FNDE/PDDE Estrutura/Escola do Campo; FNDE/PDDE Qualidade/ 
Mais Alfabetização; FNDE/PDDE Qualidade/Inovação Educação Conectada; Etc. Para maior 
detalhamento, contatar a Gerência de Análise e Prestação de Contas – GEAPC/SEMED.  

b) o atesto de recebimento do material ou bem fornecido ou do serviço prestado à escola, 
com a data, a assinatura e a identificação de membro da UEx que firmou o atesto; e 

c) registro de quitação da despesa efetivada, com a data, a assinatura e a identificação do 
representante legal do fornecedor do material ou bem ou do prestador de serviço. 

ATENÇÃO: Os carimbos apostos nas NFs caso, não haja espaço na frente, poderá ser 
colocado no verso da mesma. Nunca deverá ser carimbado em cima da descrição do produto 
ou de seu preço; pois assim estará invalidando a NF; 

Os pagamentos das despesas devem ser efetivados somente após a prestação do serviço ou 
a entrega do bem adquirido, por meio de cheque nominativo e/ou cartão, transferência 
eletrônica (DOC, TED, entre contas do Banco do Brasil), ordem bancária ou Cartão PDDE; 
caso contrario será considerado como pagamento antecipado, o qual estará passivo a 
fiscalizações e auditagens, indo de encontro a Lei .  

Quinto Passo 

Tombamento dos bens permanentes. As UEx devem preencher o Termo de Doação dos 
bens permanentes adquiridos ou produzidos com recursos do programa, para incorporação 
ao patrimônio da EEx (prefeitura, secretaria de educação do estado ou do Distrito Federal). A 
EEx irá proceder ao tombamento do bem, afixando plaquetas ou etiquetas nos 
correspondentes bens. 

Sexto Passo 

Guarda da documentação. Toda a documentação das aquisições e contratações deverá ser 
mantida em arquivo, na sede da escola beneficiária, durante o período de 10 anos a contar da 
data de publicação da análise da prestação de contas do FNDE pelo TCU. 

Formulários para auxiliar a execução e prestação de contas 

Para auxiliar os gestores da UEx a executarem os recursos do PDDE sem incorrer em falhas, 
poderá acessar o Portal Semed/Prestação de Contas/Check Liste e Modelos Oficiais. As 
UExs deverão juntar seus formulários preenchidos aos documentos comprobatórios de 
despesas realizadas como: notas fiscais, recibos, extratos etc. 

 


