
ANEXO O

MARINHA DO BRASIL

NOME DA OM

MODELO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO 

LISTA DE VERIFICAÇÃO – FISCAL TÉCNICO – MENSAL

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 Existe  Instrumento  de  Medição  de
Resultado (IMR) ou similar? (lembrar
de seguir modelo da IN 05 – Anexo V-
B).

4 Avaliar  diariamente  a  execução  do
objeto,  e  se  for  o  caso,  utilizar
Instrumento  de  Medição  de
Resultado (IMR) ou equivalente.

5 Existe  redimensionamento  no
pagamento  com  base  no  IMR  ou
equivalente?

6 Houve apresentação ao preposto da
avaliação da  execução do objeto de
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desempenho?  (lembrar  que  o
preposto  precisa  assinar  para  ter
validade).

7 Houve  apresentação  de  justificativa
pela contratada sobre a prestação de
serviço  com  menor  nível  de
conformidade? (lembrar que consiste
numa situação excepcional).

8 Aceitou  ou  não  a  justificativa
apresentada  pela  contratada  para  a
prestação do serviço com menor nível
de  conformidade,  desde  que
comprovada  a  excepcionalidade  da
ocorrência, resultante exclusivamente
de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador?

9 A contratada possui  comportamento
contínuo  de  desconformidade  da
prestação  de  serviço  em  relação  à
qualidade exigida? (lembrar que deve
ser aberto processo de aplicação de
sanção).

10 Consultar  SICAF  -  encontra-se
regular?

11 Elaborou  relatório  circunstanciado
com o recebimento provisório?

12 Inseriu  todos  os  documentos  no
COMPRASNET 4.0?

13 Remeteu ao Gestor de Contrato?

14 Em  caso  de  prorrogação,  elaborar
relatório  ao  Gestor  do  Contrato
referente  a  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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