
ANEXO N

MARINHA DO BRASIL

NOME DA OM

MODELO FISCAL ADMINISTRATIVO

LISTA DE VERIFICAÇÃO – FISCAL ADMINISTRATIVO

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

1 Participou da elaboração do Plano de
Fiscalização?

Informar somente no 1º mês de 
execução

2 Participou  da  Reunião  Inicial  de
fiscalização?

Informar somente no 1º mês de 
execução

3 A  empresa  entregou  todos  os
documentos  de  todos  os
funcionários?

4 A fiscalização foi  feita  com base em
amostragem?  Anote  quais
documentos

5 NO CASO DE  EMPRESAS  REGIDAS  PELA  CLT,  NO 1º  MÊS E  NA ADMISSÃO DE  NOVOS
EMPREGADOS FOI APRESENTADO:
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(análise total em 30 dias prorrogáveis por mais 30, justificadamente)

5.1 a) Relação dos empregados contendo
nome  completo,  cargo,  função,
horário do posto, número da carteira
de identidade RG, CPF, indicação dos
responsáveis  técnicos  pela  execução
dos serviços, se for o caso

5.2 b) Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) dos
empregados e responsáveis técnicos,
se  for  o  caso,  assinado  pela
contratada

5.3 c)  Exame  médico  admissional  dos
empregados  que  prestarão  os
serviços

6 A  EMPRESA  APRESENTOU  JUNTO  COM  O  RELATÓRIO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  A
DOCUMENTAÇÃO ABAIXO, REFERENTE AO MÊS ANTERIOR?
(análise total em 30 dias prorrogáveis por mais 30 justificadamente)

6.1 a) SICAF

6.1.1 -  Contracheque  de  pagamento  do
salário  ou  recibo  de  depósito
bancário

6.1.2 -Folha de pagamento analítica

6.1.3 -  Comprovante  de  entrega  de  vale
refeição 

6.1.4 -  Comprovante  de  pagamento  de
cesta básica

6.1.5 - Comprovante de pagamento do vale
transporte

6.1.6 -Relatório de horas trabalhadas/folha
de ponto

6.1.7 - Planilha de valores retidos em conta
vinculada

6.1.8 - Guia de recolhimento de FGTS-GRF

6.1.9 -  Guia  de  recolhimento  da
previdência social - GPS

6.1.10 - Guia de recolhimento-GFIP

6.1.11 - Benefícios suplementares conforme
CCT (PLR, dissídio e etc.)

6.2 b) CND
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6.3 c) Certidão Estadual

6.4 d) Certidão Municipal

6.5 e) CRF (FGTS)

6.6 f) CNDT

7 FOI SOLICITADA PELA ADMINISTRAÇÃO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ABAIXO?
(análise em 30 dias prorrogáveis por mais 30 justificadamente)

7.1 a)  Extrato  do  INSS  e  do  FGTS  de
qualquer  empregado,  a  critério  da
administração

7.2 b)  Cópia  da  folha  de  pagamento
analítica  de  qualquer  mês  da
prestação dos  serviços,  constando  a
AGU como tomadora

7.3 c)  Cópia  dos  contracheques  dos
empregados relativos a qualquer mês
de  prestação  dos  serviços,  ou  cópia
dos recibos de depósito bancário

7.4 d)  comprovante  da  entrega  de
benefícios suplementares (relativos a
qualquer  mês  e  de  qualquer
empregado)

7.4.1 d.1) vale transporte

7.4.2 d.2) vale alimentação

7.4.3 d.3) cesta básica

7.4.4 d.4)  comprovante  de  realização  de
cursos/treinamentos de reciclagem

7.5 Pagamento do 13º salário

7.5.1 Pagamento da (1ª parcela)

7.5.2 Pagamento da (2ª parcela)

7.6 Previdenciária (INSS)

7.6.1 Previdenciária (INSS) referente ao 13º
1o parcela

7.6.2 Previdenciária (INSS) referente ao 13º
2ª parcela

7.7 Concessão de férias e correspondente
pagamento do adicional, na forma de
lei

7.8 Exigir da empresa a apresentação do
PPRA  (Programa  de  Prevenção  de
Riscos  Ambientais)  e  PCMSO
(Programa  de  Controle  Médico  de
Saúde  Ocupacional)  (estes
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documentos devem ser exigidos uma
vez por ano e arquivados no processo
de fiscalização para controle do fiscal)

7.9 Houve  admissão  ou  demissão  de
funcionários?  Anote  quais
documentos  trabalhistas  foram
encaminhados (RAIS e CAGED)

7.10 Houve apresentação de comprovante
de pagamento da 1o parcela do PPR?
(ver prazo na CCT)

7.11 Houve apresentação de comprovante
de pagamento da 2ª parcela do PPR?
(ver prazo na CCT)

7.12 Foram  pagos  benefício  social  e
benefício natalidade?

7.13 Os uniformes foram entregues?

8 HOUVE EXTINÇÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO?
FORAM  APRESENTADOS  APÓS  O  ÚLTIMO  MÊS  DE  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  OS
DOCUMENTOS ABAIXO?
(análise em 30 dias prorrogáveis por mais 30 justificadamente)

8.1 a)  Termos de rescisão dos  contratos
de  trabalho  dos  empregados
devidamente homologados

8.2 b)  Guias  de  recolhimento  da
contribuição previdenciária e do FGTS
referentes às rescisões

8.3 c)  Extratos  dos  depósitos  efetuados
nas  contas  vinculadas  individuais  do
FGTS de cada empregado dispensado

8.4 d) Exames médicos demissionais

9 NO CASO DE COOPERATIVA

9.1 a)  Recolhimento  da  contribuição
previdenciária do INSS em relação à
parcela  de  responsabilidade  do
cooperado

9.2 b)  Recolhimento  da  contribuição
previdenciária  em  relação  à  parcela
de responsabilidade da cooperativa

9.3 c)  Comprovante  de  distribuição  de
sobras e produção

9.4 d)  Comprovação  da  aplicação  do
Fundo  de  Assistência  Técnica
Educacional e Social (FATES)
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9.5 e)  Comprovação  da  aplicação  em
fundo de reserva

9.6 f) Comprovação de criação do fundo
para pagamento do 13º salário e das
férias

10 NO CASO DE OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

10.1 a)  Atendeu  a  eventuais  obrigações
decorrentes  da  legislação  que  as
rege?

OS ITENS A SEGUIR DEVEM SER APLICADOS PARA TODOS OS CONTRATOS

11 Houve  manifestação  do  público
usuário para rescisão contratual?

12 Houve  aplicação  de
penalidade/sanção?

13 Houve  prazo  para  correção  das
obrigações trabalhistas ou
condição  de  habilitação  -  houve
justificativa? (ausência de má fé e de
incapacidade  da  empresa  para
corrigir)

14 Houve  relatório  de  verificação
comprovando o efetivo
dispêndio de  salário  e  contribuições
trabalhistas,
previdenciárias  e  do  FGTS  do  mês
anterior?

15 Em caso de prorrogação,  apresentar
relatório  ao  gestor  do  contrato
referente  à  manutenção  da
necessidade,  economicidade  e
oportunidade da contratação

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,
anexos e na IN nº 05,  de 26 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento,  Desenvolvimento e
Gestão.
3. Devem ser inseridos no COMPRASNET 4.0 Contratos os documentos e informações pertinentes.

Data:

Assinatura:
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