
ANEXO M

MARINHA DO BRASIL

NOME DA OM

MODELO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO DO FISCAL ADMINISTRATIVO 
Fiscal Administrativo - Diretrizes

LISTA DE VERIFICAÇÃO – FISCAL ADMINISTRATIVO – DIRETRIZES
(OBSERVAÇÕES OBRIGATÓRIAS)

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONFERÊNCIA E PAGAMENTO DE FATURAS DE
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código da Unidade: Pagamento nº: Contrato nº:

Contratada/CNPJ: Contato da contratada:

Objeto do Contrato: Período de avaliação: (mensal, quinzenal, 
trimestral, etc.) 

Número de Funcionários: Período de Vigência do Contrato:

Nota Fiscal nº: Vencimento da Fatura: Saldo da Nota de Empenho:

Mês de Referência: Valor da Fatura:

SIM NÃO OBSERVAÇÕES

NA FISCALIZAÇÃO INICIAL - MOMENTO EM QUE O SERVIÇO É INICIADO

1 Planilha resumo de todo o contrato -
contém  todas  as  informações  sobre
os empregados (nome completo, CPF,
função  exercida,  salário,  adicionais,
gratificações,  benefícios  recebidos
com suas especificações, quantidades
e valores, horário de trabalho, férias,
licenças,  faltas,  ocorrências  e  horas
extras trabalhadas).

2 Conferência  por  amostragem  de
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todos os registros na CTPS

3 Conferência  do  número  de
terceirizados  por  função  com  a
quantidade prevista no contrato.

4 Conferência  do  salário  com  a  CCT,
contrato  e  salário  mínimo  nacional,
estadual.

5 Existem  outras  obrigações  da
contratante  constantes  da  CCT?
(informar  quais)  Existem  condições
insalubres ou de periculosidade?

NO PRIMEIRO MÊS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DOCUMENTOS AUTENTICADOS

6 Relação dos empregados com nome
completo,  cargo,  função,  horário  do
posto,  RG,  CPF,  indicação  dos
responsáveis  técnicos  pela  execução
dos serviços.

7 CTPS dos empregados e responsáveis
devidamente  assinada  pela
contratada.

8 Exames  médicos  admissionais  dos
empregados da contratada.

9 Declaração  de  responsabilidade
exclusiva  da  contratada  sobre  a
quitação dos encargos trabalhistas e
sociais.

10 Demais  itens  referentes  a
administração  técnica  e
administrativa.

NA FISCALIZAÇÃO MENSAL (A SER FEITA ANTES DO PAGAMENTO DA FATURA)

11 Deve  ser  feita  a  retenção  da
contribuição previdenciária no
valor de 11% sobre o valor da fatura e
dos impostos incidentes.

12 Comprovação  de  que  a  empresa
mantém reserva de cargos.
para  pessoa  com  deficiência  ou
reabilitado (art. 66- Lei 8666/93)

NA FISCALIZAÇÃO DIÁRIA

13 As  solicitações  são  dirigidas  ao
preposto (reclamações, cobranças)?

14 Existem compensações de jornadas e
de folgas (quem autorizou)?
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15 A  jornada  de  trabalho  dos
empregados  é  conferida  por
amostragem diariamente?

FISCALIZAÇÃO PROCEDIMENTAL

16 Os salários dos empregados estão de
acordo com a CCT?

17 Existe pedido de repactuação?

18 A concessão de férias e licenças está
sendo cumprida?

19 Existe  o  cumprimento  pela
contratada da estabilidade provisória
de seus empregados?

FISCALIZAÇÃO POR AMOSTRAGEM

20 Contribuições  previdenciárias  e  do
FGTS.

21 Extratos da conta do FGTS.

22 Todos os funcionários foram avaliados
no prazo de 1 ano?

Observações:
1. Esta lista de verificação não abrange todos os casos, devendo ser adaptada, NO QUE COUBER, pela
Fiscalização para a realidade de cada contrato explicitada no Plano de Fiscalização.
2. O cumprimento completo desta lista não exime o Fiscal das demais obrigações contidas no contrato e
anexos.
3. Devem ser inseridos no COMPRASNET 4.0 Contratos os documentos e informações pertinentes.

Data:

Assinatura:
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