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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Prefeitura Municipal de Campo Grande elaborou o presente 

documento, com o objetivo de atualizar, uniformizar e estabelecer normas de 

procedimentos no processo de inscrição ou renovação do Registro Cadastral, 

para participação em licitações realizadas pela Secretaria Municipal de Gestão. 

Busca-se, assim, possibilitar total transparência ao processo de 

licitação efetivado pela Prefeitura, através de serviços e bens de terceiros para 

melhor cumprir suas finalidades. 

Imprimir a marca de qualidade na questão administrativa é um princípio 

fundamental na atual Administração Municipal. 
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I – INSTRUÇÕES PARA A INSCRIÇÃO OU RENOVAÇÃO NO 
REGISTRO CADASTRAL 

 

A atualização do arquivo com informações que documentem a situação 

jurídica, técnica, econômico-financeira e fiscal de empresas que participam, 

usualmente, de licitações simplificam a atividade da Administração Municipal. Os 

registros cadastrais auxiliam e tornam mais rápido o trâmite das licitações. 

À Central Municipal de Compras, da Secretaria Municipal de Gestão, 

cabe a responsabilidade de criar mecanismos para que o registro cadastral seja 

atualizado constantemente e esteja aberto ao ingresso de interessados a 

qualquer tempo. Desta forma, pretende-se assegurar a observância dos 

princípios estabelecidos da legislação na Administração Municipal, qual seja a de 

concretizar o princípio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa. 

O presente documento tem como finalidade estabelecer normas e 

orientar os fornecedores, prestadores de serviços, e de execução de obras que 

pretendam se inscrever ou renovar o Certificado de Registro Cadastral, para 

participar de licitações realizadas pela Secretaria Municipal de Gestão. 

 

1 – DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

 

Para efetivar a inscrição ou renovação no Registro Cadastral, os 

interessados deverão apresentar a documentação conforme descrição abaixo: 

 

1.1  Documentação relativa à Habilitação Jurídica: 

 

a) Cédula de Identidade; 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 
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1.2  Documentação Relativa à Qualificação Técnica: 

 

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

b) Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objetivo social de empresa; 

c) Currículo da empresa e dos técnicos responsáveis, comprovando 

aptidão para realização dos serviços propostos; (Relação dos 

equipamentos, ferramentas, equipes técnicas e qualificação de seus 

membros); 

d) Atestados de responsabilidade técnica devidamente certificados 

pela entidade profissional, competente, quando for o caso. 

 

Observação: Para os fornecedores de medicamentos e correlatos, 

apresentar Autorização para Funcionamento do Ministério da Saúde; Licença 

Sanitária Estadual ou Municipal, e Registro no Conselho Regional de Farmácia; 

Para os fornecedores de gêneros alimentícios, refeições preparadas e 

material de higiene e limpeza, apresentar Licença Sanitária expedida pela 

autoridade competente. 

 

 

1.3 Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a)  balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem 

a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses 

da data de apresentação das propostas; 

 

 

Observação: As empresas cuja constituição tenha ocorrido durante o 

exercício do curso deverão apresentar o Balanço de Abertura, em conformidade 

com a Legislação Vigente. 

 

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física. 
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1.4 Documentação relativa à Regularidade Fiscal: 

 

a)   Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no 

cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b)   Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou 

Municipal, se       houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinentes aos seus ramos de atividade e compatível com o 

objetivo contratual; 

c)   Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

e) Prova de regularidade relativo à Seguridade Social (INSS) e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em plena 

validade. 

 
 
 

2 – PEDIDO DE INSCRIÇÃO OU RENOVAÇÃO 

 

2.1 – O pedido de inscrição ou renovação no Registro Cadastral será 

requerido em formulário próprio (anexo I) 

2.2 –  A documentação será entregue ao Setor de Cadastro, ocasião em que 

realizará conferência quantitativa dos documentos apresentados e, 

quando completos, serão encaminhados para abertura do processo; 

2.3 –  Não será aceito pedido de inscrição com falta de documentos e, se, 

eventualmente, o mesmo for protocolado não será apreciado pela 

Comissão de julgamento do Registro Cadastral, cabendo ao 

interessado completar a documentação e/ou substituir os documentos 

com prazo de validade vencido. 

 
 
 
 
 

 

 

3 – INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO. 
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O requerimento, no Anexo I, deverá se preenchido pelo solicitante, 

observando as seguintes orientações: 

 

 

CAMPO 1:  Não preencher. Uso da Prefeitura. 

CAMPO 2:  Não preencher. Uso da Prefeitura. 

CAMPO 3:  Marcar um “X” caso esteja sendo requerida a inscrição empresa na 

Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

CAMPO 4:  Colocar o número da empresa, constante no Certificado de Registro 

Cadastral, caso a empresa deseje fazer alteração de alguma 

informação ou a renovação do Certificado. 

CAMPO 5:  Escrever por extenso o nome da empresa, que está solicitando a 

inscrição ou renovação. 

CAMPO 6:  Especificar o local e a data em que está sendo solicitado o pedido 

de inscrição ou renovação do Registro Cadastral. 

CAMPO 7:  Espaço reservado para assinatura do representante legal da 

empresa. 

CAMPO 8:  Escrever por extenso o nome do representante legal da empresa. 

CAMPO 9:  Indicar o cargo do responsável legal pela empresa. 

CAMPO 10:  Escrever por extenso o nome ou razão social da empresa. 

CAMPO 11:  Colocar o nome fantasia da empresa (se houver). 

CAMPO 12:  Especificar o número de registro da empresa na Junta Comercial. 

CAMPO 13:  Colocar o número da inscrição estadual da empresa. 

CAMPO 14:  Colocar o número da inscrição municipal da empresa. 

CAMPO 15: Especificar o número do CNPJ, se pessoa jurídica ou o número do 

CPF, se pessoa física. 

CAMPO 16:  Colocar o número da inscrição econômica, fixada pela PMCG. 

CAMPO 17  Dispor o número da inscrição imobiliária existente na PMCG. 

CAMPO 18:  Email da empresa. 

CAMPO 19: Colocar a composição da empresa, conforme registro na 

documentação. 

CAMPO 20: Identificar a Natureza Jurídica da Empresa, “PJ” para Pessoa 

Jurídica ou “PP” para Pessoa Física. 

CAMPO 21: Informar se é Matriz (M) ou Filial (F). 

CAMPO 22: Indicar o código do banco, da agência e a conta bancária onde a 

empresa possui conta. (No caso de possuir mais de uma conta 

bancária ou conta em mais de um banco e/ou agência, indicar a 

preferência da empresa). 

CAMPO 23: Especificar o endereço completo da empresa. 

CAMPO 24: Colocar o número do telefone da empresa e/ou fax da empresa. 

CAMPO 25: Especificar o valor do capital social da empresa. 

CAMPO 26: Informar o valor do patrimônio líquido demonstrado no último 

exercício social e apresentado na forma da lei. 
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CAMPO 27: Escrever por extenso o nome e o endereço completo do principal 

representante da empresa. No caso de possuir vários 

representantes, indicar o localizado no Mato Grosso do Sul ou 

situado no local mais próximo deste Estado. 

CAMPO 28: Colocar o número do telefone e/ou fax do principal representante 

legal da empresa. 

CAMPO 29: Especificar os nomes dos representantes legais da empresa. 

CAMPO 30: Colocar os Cpfs referentes aos representantes legais da empresa. 

CAMPO 31: Identificar os códigos dos ramos de serviços e/ou das classes de 

materiais de sua especialização, constantes das respectivas 

listagens (Anexo II), que integram a presente instrução. 

CAMPO 32: Relacionar os documentos apresentados, bem como a data de 

validade dos mesmos (observar orientação do item 6.1). 

CAMPO 33: Escrever o nome das referências onde a empresa prestou serviços 

e/ou entregou materiais. Indicar, também, o código da classe ou 

ramo de serviço e a data do serviço. 

CAMPO 34: Não preencher. Espaço reservado à classificação dos códigos 

analisados e confirmados pela Comissão de Julgamento do 

Registro Cadastral. 

CAMPO 35: Não preencher. Este campo está reservado às observações feitas 

pela comissão, referentes aos documentos da empresa. 
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4 – JULGAMENTO DA INSCRIÇÃO 

 
O processo de efetivação da inscrição envolverá as seguintes etapas: 
 

4.1 –  O Certificado Registro Cadastral será fornecido, no prazo de dez dias 

úteis, a contar da data de entrada do requerimento no Protocolo Geral 

da Secretaria Municipal de Gestão ou da data de atendimento da 

exigência especificado no item 2.3. 

 

4.2 –  A Comissão de Julgamento do Registro Cadastral receberá o processo 

e julgará o pedido de inscrição ou renovação, no prazo mínimo de sete 

dias úteis, contado da data de seu recebimento, e, após o décimo dia 

útil da entrega do pedido, o interessado deverá comparecer ao Setor 

de Cadastro para: 

 

a) Receber o Certificado de Registro Cadastral; 

b) Tomar conhecimento do parecer da Comissão, que registrará as 

falhas ou faltas da documentação apresentada, bem como as 

necessidades de documentos ou informações complementares; 

c) Dar ciência do indeferimento do pedido de inscrição ou renovação, 

quando for o caso. 

 

 4.3 – Na entrega do Certificado de Registro Cadastral, o interessado  

assinará o registro de entrega, o que implicará na aceitação dos seus 

termos. Este certificado somente será entregue à pessoa responsável 

pela empresa ou a um terceiro, caso este possua autorização, por 

escrito, (procuração específica, pública ou particular) da empresa. 

 

4.4 – Nos casos previstos no item 4.2 subitem “b” e “c”, o prazo será de vinte 

dias, a contar da data de ciência no processo, para atender as 

exigências ou recorrer ao ato de indeferimento do pedido de inscrição 

ou renovação. 

 

4.5 – Findo o prazo, acima estabelecido, sem que haja exigência atendida, ou 

recurso provido, será determinado o arquivamento do processo. 
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5 – CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1 – As empresas inscritas serão classificadas por ramos de serviços, grupos 

e classes de materiais, de acordo com sua especialização e em 

conformidade com a listagem constante no Anexo II. 

 

5.2 – A classificação requerida deverá estar de acordo com a discriminação 

da Certidão da Junta Comercial. 

 

5.3 – Para atualização dos dados cadastrais, as empresas inscritas deverão 

encaminhar os elementos pertinentes, sempre que ocorrerem 

alterações na denominação, endereço, capital, sócios, diretoria e objeto 

social. 

 
 

6 – VALIDADE E RENOVAÇÃO 

 

6.1 - Os documentos que, por sua natureza, não contenham o prazo de 

validade expresso (Certidões, Certificados de Regularidade, etc.), 

serão considerados válidos por sessenta dias, a contar da data de 

expedição. 

 

6.2 – O Certificado de Registro Cadastral terá o prazo de validade de no 

máximo um ano, a contar da data de sua expedição e deverá ter a 

renovação requerida durante o último mês de sua validade. 

 

6.3 – Findo este prazo de validade, sem que tenha sido requerida sua 

renovação, a documentação será arquivada como inativa. 

 

 
 

7 – ACOMPANHAMENTO 

 

7.1 – O registro comporta alterações, suspensão ou cancelamento do inscrito 

que deixar de atender às exigências legais de habilitação ou o 

estabelecido para classificação cadastral. 

 

7.2 – Será suspensa, temporariamente, a empresa inscrita no Registro 

Cadastral, que não tiver recolhido a multa prescrita por: 
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a) Atraso injustificado na entrega do material, prestação de serviços ou 

de execução da obra; 

b) Pela inexecução total ou parcial da proposta aceita. 

 

7.3 – O atraso ou descumprimento das obrigações, as penalidades aplicadas 

e outras ocorrências relativas à atuação dos fornecedores, prestadores 

de serviços e de executores de obras, serão anotadas na respectiva 

ficha cadastral, para fins de registro e avaliação. 

 
 

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

8.1 – No Certificado de Registro Cadastral, constarão as assinaturas dos 

membros da Comissão de Cadastro e do Diretor Geral da Central 

Municipal de Compras.. 

 

8.2 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

original pelo processo de cópia autenticada por tabelião de notas, cópia 

autenticada com a apresentação do original, por funcionários da 

unidade que realiza a licitação, ou publicação em órgão de imprensa 

oficial. 

 

8.3 – Tratando-se da modalidade Tomada de Preços, a inscrição do 

interessado no Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Campo 

Grande deverá ser prévia, protocolizada até o terceiro dia anterior à 

data de sessão de recebimento dos envelopes de documentação e de 

proposta, observada a necessária qualificação, excluindo-se o dia do 

início e incluindo-se o do vencimento.  

 

  8.3.1 – Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na 

PMCG. 

 

8.4 – O cadastro será mantido permanentemente aberto aos interessados 

durante o horário de funcionamento na PMCG. As informações 

complementares poderão ser obtidas na Central Municipal de Compras 

/Cadastro de Fornecedores, situado à Avenida Afonso Pena, 3.297 – 

Paço Municipal – Campo Grande–MS. 
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II – FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO (anexo I) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO  

PEDIDO DE INSCRIÇÃO OU RENOVAÇÃO DO REGISTRO CADASTRAL 
 
 

PROCESSO 
 

DATA INSCRIÇÃO RENOVAÇÃO 

1 
 

2 3 4 

 
REQUERIMENTO 

: 
 
5_________________________________________ _____________requer sua 
inscrição no registro cadastral nas especialidades especificadas no objeto contratual 
apresentado, para este fim, toda a documentação exigida e declarando que: 
 
 - autoriza a Secretaria Municipal de Administração, de Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, a obter todas as informações julgadas necessárias, com relação 
à capacidade técnica e financeira da empresa; 
 - comunicará à Secretaria Municipal de Administração, por escrito, todas as 
alterações ocorridas na empresa, de ordem econômica, administrativa, técnica ou 
jurídica;  

 - fornecerá, em qualquer época e oportunidade, os documentos e informações 
julgadas necessárias pela Secretaria Municipal de Administração; 
 
 - tem pleno conhecimento da legislação pertinente, e 
 
 - responde pela veracidade das informações prestadas, 
 

Nestes termos 
Pede deferimento. 
 

LOCAL E DATA 
 
6 
 

 
  

 ASSINATURA 
  

7 
 

 NOME DO REPRESENTANTE 
  

8 
 

 CARGO NA EMPRESA 
  

9 
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL  
 
10 
 

 

NOME FANTASIA N° REG. JUNTA COMERCIAL 
 
11 

 
12 
 

INSCR ESTADUAL INSCR. MUNIC. CNPJ 
 
13 
 

 
14 

 
15 

INSCR. ECONÔMICA INSCR. IMOBILIÁRIA E-MAIL 
 
16 

 
17 

 
18 
 

COMPOSIÇÃO NAT. JURÍDICA MATRIZ/ FILIAL 
 
19 
 

 
20 

 
21 

BANCO AGÊNCIA CONTA 
 
22 
 

  

ENDEREÇO (RUA/ AV./ COMPLEMENTO/ BAIRRO/ CIDADE/ CEP) 
 
23 
 

 
 

 
 

FONE/ FAX 
 
24 
 

CAPITAL SOCIAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
25 

 
26 
 

ENDEREÇO (RUA/ AV./ COMPLEMENTO/ BAIRRO/ CIDADE/ CEP) 
 
27 
 

 
 

 
 

FONE/ FAX 
 
28 
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NOME DOS REPRES. LEGAIS CPF DOS REPRES. 
 
29 

 
30 

  
 

  
 

  
 

CÓDIGOS 
 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
  

NOME DO DOCUM. VALIDADE NOME DO DOCUM. VALIDADE 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

33 REFERÊNCIA 
   

NOME CLASSE DATA 
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ESPECIALIDADES – RAMOS DE SERVIÇOS E/OU CLASSES (não preencher) 

 
34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES (não preencher) 

 
35 
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III . ESPECIFICAÇÕES DOS RAMOS DE SERVIÇOS, GRUPOS E 
CLASSES DE MATERIAIS (anexo II) 
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GRUPO 01 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

 

3.01.001 –  COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS 

(Carvão vegetal, mineral; coque; lenha cortada; etc.) 

 

3.01.020 –  COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 

(Gasolina; álcool; querosene; óleo diesel; óleo para iluminação; 

gasolina de aviação; etc.) 

 

3.01.040 –  GASES 

(Gases comprimidos; Liquefeitos; etc.) 

 

3.01.060 –  ÓLEOS E GRAXAS PARA CORTE, LUBRIFICAÇÃO E SISTEMA 

HIDRÁULICO 

(Óleo e graxas grafitadas; petróleo; óleo de espermacete, etc.). 

 

 

GRUPO 02 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 

 

 

3.02.001 –  CARNES, AVES ABATIDAS E PEIXES 

(Carnes e miúdos (frescos, salgados, defumados e em conserva); 

pasta e salsicharia; presuntos e salames; peixes e crustáceos 

(frescos e em conserva, etc.) 

 

3.02.020 – OVOS E LATICÍNIOS 

(Ovos; leite fresco; leite em pó (integral, desnatado, semidesnatado, 

incorporado); queijos; manteigas; coalhada; cremes de leite; doce de 

leite; queijo ralado, etc.) 

 

3.02.040 –  CEREAIS BENEFICIADOS, FRUTOS, LEGUMES E HORTALIÇAS 

(Frutas; vegetais “in natura” e em conserva; tubérculos e raízes, tais 

como: batatas, mandioca, cenoura, feijão; arroz; lentilhas, etc.) 

 

3.02.060 –  PRODUTOS DE CONFEITARIA E DIVERSOS 

(Mel de abelhas; balas; doces confeitados; frutas cristalizadas; pós 

para pudim, gelatinas, refresco, sorvete; doce de coco; geléias em 

geral, etc.) 

 

 

 

3.02.080 –  ALIMENTOS PREPARADOS (EMBALADOS E/OU ENLATADOS) 
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(Pós para sopas; sopas e caldos, enlatados; feijoada; ravióli; 

almôndegas; galinha ensopada; congelados, etc.) 

 

3.02.100 –  ÓLEOS E GORDURAS COMESTÍVEIS 

(Banha animal; gordura de coco; óleo vegetal para frituras e salada; 

azeite, etc.) 

 

3.02.120 –  PRODUTOS DIVERSOS 

(Molhos, coco ralado; sal grosso e refinado; açúcar; vinagre; 

fermentos; cebola e alho em pó e pasta; corantes; chás; chocolate; 

café; misturas solúveis à base de chocolate, malte, cacau, 

refrigerantes; água potável; águas minerais, etc.) 

 

3.02.140 –  FARINHAS DE CEREAIS E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO 

(Farinhas e massas alimentícias; farinha de mandioca; mistura para 

Pastéis e pizzas; biscoitos; pães; flocos de cereais; féculas e amidos, 

etc.)  

3.02.160 – DIETAS 

                  (dietas enterais, parenterais, albumina humana, etc)  

 

GRUPO 03 – EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 

 

 

3.03.001 –  ARTIGOS PIROTÉCNICOS 

(Fogos de artifícios; artifícios para sinalização e para iluminação, etc) 

 

3.03.020 –  EXPLOSIVOS, MUNIÇÕES E COMPONENTES 

(Pólvora; dinamite; estopins; espoletas; cartuchos; escovas para 

limpeza de armas; detonadores; espoletas de segurança, etc.) 

 

4.03.310 – ARMAMENTOS 

(Revólveres; pistolas; rifles; espingardas; lança-cabos; pistolas de 

Sinalização; cassetetes, etc.) 

 

 

GRUPO 04 – ANIMAIS PARA ESTUDO, TRABALHO, ABATE E CORTE 

 

3.04.001 –  ANIMAIS 

(Bovinos; ovinos/caprinos; suínos; aves para corte e abate; animais 

para estudo, etc.) 

 

4.04.310 – ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO 

(Animais adquiridos para sela; tração; produção e reprodução; 

zoológico, etc.) 
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GRUPO 05 – PRODUTOS DE USO MÉDICO EM GERAL 

 

 

3.05.001 –  MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO 

(Termômetros clínicos; materiais para suturas; seringas 

hipodérmicas; cateteres; materiais para ortodontia; abrasivos; 

amálgama; ataduras; esparadrapo; algodão hidrófilo; gases; ataduras 

de absorventes; compressas; emplastos adesivos; chumaços 

cirúrgicos; estojos de primeiro-socorro, etc). 

 

3.05.020 – MATERIAIS PARA USO DE RAIO-X 

(Chapas de raio-x; materiais para revelação e acabamento de chapas 

de raio-x; materiais para laboratórios de radiologia e de radiografia, 

etc.)  

 

3.05.040 – MEDICAMENTOS E PRODUTOS BIOLÓGICOS 

(Analgésicos; antitérmicos; vitaminas; injeções; pomadas; soros; 

ungüentos; medicamentos diversos; crinolina cirúrgica, etc.) 

 

3.05.060 –  VESTUÁRIO PARA USO MÉDICO 

(Aventais; luvas para uso médico; máscaras assépticas; óculos; 

luvas; aventais de proteção contra raio-x, etc.) 

 

3.05.080 –  MATERIAIS PARA LABORATÓRIO 

(Vidraria de laboratório; lâminas; pipetas; provetas; tubos de 

sedimentação; funis; vidrilho; medidores de índice de acidez (PH), 

etc.) 

 

4.05.310 – EQUIPAMENTOS PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO 

(Oftalmológicos; ortopédicos; dilatadores; audiômetros; estetoscópios; 

bisturis; pinças para uso médico e cirúrgico; esterilizadores; aparelhos 

para banho de luz; tesouras de uso clinico e cirúrgico; aparelhos 

oxigenadores e ressuscitadores; motores para trabalhos dentários, 

para consultórios e laboratórios odontológicos; refletores parabólicos, 

etc.) 

 

4.05.330 – EQUIPAMENTOS DE RAIO-X 

(Equipamentos para revelação e acabamento de chapas de raio-x; 

tubos de raio-x, etc.) 

 

4.05.350 – INSTRUMENTOS PARA ANÁLISE QUÍMICA 

(Analisadores de gás; alcalinômetros; colorímetros, etc.)  
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4.05.370 – EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO 

(Forno e estufas; lamparinas; armações para vidraria; pinças e 

alicates; centrifugadoras de laboratório; balanças, mesas para 

balanças, etc.) 

 

 

GRUPO 06 – ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGENS 

 

 

3.06.001 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS 

(Papel para embrulhos; papel impermeável; papel picado para 

embalagens; fitas metálicas para encintamento; fita adesiva (tipo 

embalagem); grampos (tipo embalagem); barbantes, etc.) 

 

3.06.020 – RECIPIENTES E MATERIAIS 

(Bolsas; sacos de plásticos; de papel e de recipientes; bolsa de 

algodão; lona; juta; fibras naturais e sintéticas; sacos de papel 

multifolhados, etc.) 

 

3.06.040 – TAMBORES, LATAS E GARRAFAS 

(Barris; baldes; cilindros para documentos; fechos para tambores e 

latas; garrafões para ácidos; garrafões, etc.) 

 

3.06.060 – CAIXAS E ENGRADADOS 

(Caixas de madeira, de cartolina e de papelão; caixas de papelão 

dobráveis; caixotes e engradados de madeira, etc.) 

 

4.06.310 – EQUIPAMENTOS 

(Máquinas para enchimento de recipientes; de fechamento de 

recipientes; Rotulagem; empacotamento; grampear recipientes, etc.) 

 

4.06.330 – CILINDRO DE GASES 

(Botijões, cilindros; válvulas para cilindros, etc.) 

 

4.06.350 – CARRETÉIS E BOBINAS 

(Bobinas para cabo de aço; bobinas para fios e cabos elétricos, etc.) 

 

 

GRUPO 07 – LIMPEZA E HIGIENE 

 

 

3.07.001 – MATERIAIS AUXILIARES PARA LIMPEZA 
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 (Vassouras, todos os tipos; enxugadores; rodos; espanadores; palha 

de aço; flanela para limpeza; trapos para limpeza; esponjas de aço; 

escovas; esfregões para limpeza; estopa para limpeza, etc.). 

 

3.07.020 – COMPOSTO E PREPAROS PARA LIMPEZA E POLIMENTO 

(Detergentes; sabões; tintas e graxas para calçadas; ceras para 

assoalhos; polidores para vidro; prataria e automóveis; água sanitária; 

alvejantes para tecidos; saponáceo em pó, pasta e em tablete; 

removedores de ceras de ceras de assoalhos; sabão em pó; em 

barra; lustra-móveis; desinfetante em geral; sacos plástico para lixo, 

etc.) 

 

3.07.040 – ARTIGOS DE HIGIENE 

 (Escovas de cabelo; escova de dentes; escovas; lixas e limas de 

unha; alicates para cutícula; pentes; lâminas e aparelhos para 

barbear; perfumes; cosméticos; desodorante; sabonetes; etc.). 

 

3.07.060 – PRODUTOS DE PAPEL PARA HIGIENE 

 (Toalha de papel para mãos; lenços de papel; papel higiênico, etc.). 

 

 

GRUPO 08 – ARTIGOS DOMÉSTICOS E COMERCIAIS 

 

3.08.001 –  GUARNIÇÃO D EUSO DOMÉSTICO 

 (Lençóis; fronhas; colchas; cobertores; mantas de lã; mosqueteiros; 

tapetes de banheiro; panos de copa; toalhas de mesa; toalha de 

banho e rosto; travesseiros; colchonete, etc.). 

 

3.08.020 –  REVESTIMENTOS 

 (Ladrilhos cerâmicos e de plásticos (vulcapiso, paviflex); ladrilhos de 

borracha e de asfalto; tapetes lisos e felpudos; capachos; papel de 

parede, etc.). 

 

3.08.040 –  UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE COZINHA 

 (Caçarola; panelas; caldeirões; forma para bolos; abridores de lata; 

coadores; tábuas para bater carne; raladores; pegadores para servir 

alimentos; jarra; garrafas térmicas; talheres; facões; artigos de mesa, 

de porcelana, vidro, cerâmica, plástico e alumínio; açucareiros; 

bandejas; bules; xícaras; copos; baldes (uso domestico), etc.). 

 

3.08.060 –  RECIPIENTES E ARTIGOS DOMÉSTICOS E COMERCIAIS 

DIVERSOS 
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 (Cestas de roupas e para papéis usados; latas de lixo; funis; 

regadores; pás de lixo; vasos de plantas; discos de feltros para 

enceradeira, etc.)  

 

4.08.310 –  CORTINAS, TOLDOS, PERSIANAS E OUTROS. 

 (Ferragens e pertences especiais para cortinhas; toldos e persianas; 

carpetes; tapetes; colchão de mola ou espuma, etc.) 

 

4.08.330 – EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 

 (Máquinas para lavagem, secagem e de passar roupas; ferros; 

fogões; fornos para assar; batedeiras; liquidificador; moedor de carne; 

máquinas para moldar massas; aspirador de pó; geladeiras; 

ventiladores; circuladores de ar; enceradeiras; máquinas para limpeza 

de tapetes; refrigeradores  domésticos; máquinas de costura; tábuas 

de passar, etc.) 

 

 

GRUPO 09 – MATERIAL AGRÍCOLA E DE USO ZOOTÉCNICO 

 

3.09.001 – MATERIAIS DIVERSOS PARA ANIMAIS E DE JARDINAGEM 

 (Arreios; coleiras; açaimos; gaiolas para pássaros; aquários; viveiros; 

chicotes; rebenques; tesourões para poda; ancinho; garfos, etc.). 

 

3.09.040 – MATERIASI E AGENTES PARA COMBATE A PRAGAS 

(Ratoeira; bombas de inseticidas; fumigadoras; desodorantes; 

repelente de insetos; inseticidas; fungicidas; herbicidas; rodenticidas, 

etc.). 

 

3.09.020 – ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS 

(Feno; palha; alimentos manufaturados; rações; medicamentos de 

uso  veterinário, etc.) 

 

3.09.060 – FERTILIZANTES 

(Fertilizantes, naturais e sintéticos; adubos de origem animal, etc.). 

 

3.09.080 – SEMENTES E VIVEIROS DE PLANTAS 

(Sementes; mudas; flores cortadas; samambaias; oitizeiros; plantas 

ornamentais em geral; gramas, etc.). 

 

4.09.310 – VEICULOS DE TRAÇÃO ANIMAL 

 (Carroças; charretes, etc.) 

 

 

4.09.330 – FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM E HORTICULTURA 
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 (Aparadores de grama (manuais e motorizados); carrinhos de mão, 

etc.)  

 

4.09.350 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 

 (Arados; ceifadoras; descascadeiras; semeadeiras; cortadores de 

alimentos para animais; chocadeiras para pintos; conjunto de 

irrigação; trator; ensacadeira; roçadeira, etc.). 

 

 

GRUPO 10 – MATERIAL DE EXPEDIENTE 

 

 

3.10.001 – ARTIGOS DE ESCRITÓRIO 

 (Lápis; borrachas; tintas para escrever, desenho, carimbos e 

mimeógrafos; grampos e bobinas para grampeadores; clips; elásticos; 

colchetes; percevejos; giz para marcação; peso para papéis; cargas 

para caneta; grafite para lapiseira; almofadas para carimbo; régua; 

fitas para máquinas de escrever; canelas (todos os tipos); lapiseiras; 

apontadores para lápis; perfuradores de papéis; grampeadores; 

papelaria; carimbos; estiletes; pincéis atômicos; porta-lápis; extratores 

de grampos, etc.). 

 

3.10.020 – PAPELARIA E FORMULÁRIOS 

 (Formulários (todos os tipos); cadernetas de notas; separadores e 

divisórias de papel e de cartolina; cadernos e blocos para rascunho; 

papel bobinado, papel vegetal, carbono, almaço liso, pautado e 

quadriculado, envelopes; cartões de ponto; fichas lisas e pautadas; 

papel para tipografia; papel para imprensa; papel; papelão e cartolina, 

etc.). 

 

3.10.040 – PAPEL PARA USO TOPOGRÁFICO E DE DESENHO 

 (Artigos de Arquitetura e de desenho, etc.). 

 

4.10.310 – ARTIGOS DE DESENHO 

 (Réguas para cálculo; réguas de precisão em aço; estojo para 

desenho; compasso, etc.). 

 

 

GRUPO 11 – MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 

 

3.11.001 – MATERIAIS 

 (Asfalto; cal viva; areia; cimento; pedra britada; mármore bruto; 

saibro; pó de pedra; pedras para revestimento de pisos e paredes, 

etc.). 
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3.11.020 – MATERIAIS DE ACABAMENTO 

 (Ladrilhos de cerâmica; azulejos; paralelepípedos; blocos e lajotas de 

concreto; lajes e vigas de concreto; tijolos, etc.). 

 

3.11.040 – TUBOS, CONDUTOS E CORRELATOS 

 (Tubos e condutos, vários tipos; caixas-coletadoras; ralos e calhas 

etc.). 

 

3.11.060 – MATERIAIS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO E 

PAINÉIS 

 (Painéis, diversos tipos; blocos; lajotas; telhas; vários tipos; cerâmica; 

vidro de barro cozido; madeira de ventilação; mental ondulado; placas 

e chapas de plástico ondulado, etc.). 

 

3.11.080 – CERCADOS, TELAS E PORTÕES 

 (Arame farpado; telas todos os tipos; portões metálicos e de madeira; 

placas e gradis de concreto para montagem de cercas; porteiras; 

estacas, etc.). 

 

3.11.100 – PRODUTOS COMPLEMENTARES 

 (Portas, janelas, vários tipos de marcos para janelas e portas; 

chaminés; gradis; grelhas; dutos para ventilação; vidro, etc.). 

 

3.11.120 – MATERIAIS DEIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO 

 (Postes Metálicos e de concreto para linhas de comunicações, 

distribuição de força; ponteiras para postes; estacas e mourões; 

placas de ancoragem para postes; bueiros metálicos; bocas-de-lobos; 

tubos de queda metálicos; caixas coletoras; ralos, etc.). 

 

3.11.140 – MATERIAIS E PRODUTOS DERIVADOS 

 (Tábuas e pranchetas bitolados; barrotes e ripas; madeiramento para 

assoalhos; tacos de madeira; postes de madeiras; dormentes para 

ferrovias; serragem; aparas e cavacos; costaneiras, etc.). 

 

3.11.160 – COMPENSADOS E FOLHEADOS 

 (Placas de compensados; placas de folheados, etc.). 

 

 

GRUPO 12 – SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

 

 

3.12.001 – MATERIAIS PARA COMBATE A INCÊNDIO 
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(Mangueiras de combate e incêndio; conexões; pó químico; ancinho 

de bombeiro, etc.). 

 

3.12.020 – MATERIAIS DIVERSOS 

(Sereias e buzinas; campainhas elétricas; tímpanos de mesa; gongos 

e sinos; espelhos de sinalização, etc.). 

 

4.12.310 – EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO 

(Controladores de Tráfego (eletroeletrônicos); grupos focais; viária 

semafórica; vertical e horizontal, etc.). 

 

4.12.330 – EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ALARME 

(Cancelas ferroviárias; sinaleiros ferroviários; sinaleiros de bloqueio; 

cancelas; painéis de alarme, etc.). 

 

4.12.350 – EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO 

(Equipamentos de alarme contra incêndio, contra gases e contra 

intrusão; extintores de incêndio; manchados; hidrantes; escadas de 

incêndio portáteis, etc.). 

 

4.12.370 – EQUIPAMENTOS PARA MERGULHO E SALVAMENTO 

 (Roupas pressurizadas para mergulhadores; redes de salvamento; 

flutuantes; coletes de salva-vidas; balsas salva-vidas; máscaras para 

mergulhadores, etc.). 

 

4.12.390 – EQUIPAMENTO PARA IMPREGNAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO 

 (Câmaras de Fumigação; aparelhagem para descontaminação 

mecânica, montadas em viaturas; esterilizadores para vestuário, etc.). 

 

4.12.410 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

 (Abrigo para passageiros; guaritas em fiberglass, etc.). 

 

 

4.12.430 – EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 

 

4.12.450 – EQUIPAMENTO DE PROYTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (pára-raios 

                  

 

 

GRUPO 13 – EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO, PROCESSAMENTO DE 

DADOS E TIPOGRAFIA  
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3.13.310 – MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, PROCESSAMENTO DE DADOS E 

INFORMÁTICA 

 (Disquete; cartuchos de tinta; cilindros; fitas carbonadas; toners; 

unidade de disco rígido; unidade de disco flexível, etc.). 

 

4.13.310 – EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA PROCESSAMENTO DE 

DADOS E TIPOGRAFIA 

 (Computadores; monitores de vídeo; teclados; caneta ótica; mouse; 

scanner; impressora; memorais; unidades de disco; modem; unidade 

principal, etc.). 

 

4.13.330 – MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO 

 (Máquinas de calcular, de escrever, elétricas e manuais, para 

endereçar; autenticadoras de cheques; para selagem de 

correspondência; para estampagem de plaquetas; caixas 

registradoras; para fotocópias; mimeógrafos; retroprojetor; copiadoras 

“thermofax”, etc.). 

 

4.13.350 – EQUIPAMENTOS  PARA TIPOGRAFIA 

 (Prensa e Impressora para planigravura (offset); máquinas para 

encadernação; para fotogravura; tipo para impressão; mobiliário para 

tipografia; impressora; perfuradoras; grampeadoras, etc.). 

4.13.370  -  SISTEMA DE PONTO (Relógio de ponto) 

4.13.390  -  SISTEMA DE ACESSO ( catacras ) 

4.13.410  -  SISTEMA DE ACESSO  (cancelas) 

4.13.430  -  SISTEMA DE ACESSO (estacionamento) 

 

GRUPO 14 – RECREAÇÃO E DESPORTO 

 

 

3.14.001 – ARTIGOS PARA ATLETISMO E DESPORTO 

 (Bolas de jogos; luvas de boxe; luvas; caneleiras; joelheiras; 

tornozeleiras, etc.). 

 

3.14.020 – JOGOS E DIVERTIMENTOS 

 (Jogos de xadrez; damas; dominó; bonecas; baralhos; carrinhos para 

bonecas; velocípedes; patinetes; brinquedos e armar; brinquedos em 

geral, etc.). 

 

4.14.310 – EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO 

 (Escorregadeiras; balanços; gangorras; mesas para bilhar e sinuca; 

equipamentos para campos de recreação; equipamentos para 

ginástica e de Educação Física, etc.). 
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4.14.330 – MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA ATLELISMO E DESPORTO 

 (Equipamentos para: Futebol; Cestobol; Voleibol; Tênis de mesa, 

etc.). 

 

 

GRUPO 15 – MATERIAIS E EQUIPAMENTO ELÉTRICO 

 

3.15.001 – MATERIAIS PARA GERAÇAO E DISTRIBUIÇÃO 

 (Resistores; capacitores; filtros e relês; fusíveis e pára-raios; 

conectores elétricos; chaves e interruptores; terminais elétricos; relês; 

contactores e solenóides; bobinas; cristais piezooelétricos; válvulas 

eletrônicas; transistores e cristais diodos; materiais para isolamento 

elétrico; ferragens; escovas de contato e eletrodos; antenas 

direcionais; sincronizadores; analisadores; conjunto de fios; cordões e 

cabos para equipamentos de comunicação e componentes diversos; 

baterias; elementos de partida; porta-lâmpadas; lanternas de pilhas; 

extensão; chaves seletroas; painéis para controle elétrico; 

conversores elétricos; fios e cabos elétricos; condutores, etc.). 

 

3.15.020 – APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS 

 (Faroletes de neblina; faróis; refletores; projetores; lentes; globo de 

luz; protetores para lâmpadas e luminárias, etc.).  

 

3.15.040 – LÂMPADAS ELÉTRICAS 

 (Incandescentes; fluorescentes de vapor de mercúrio; néon; 

infravermelho; faróis “sealed-beam”, miniaturas, etc.). 

 

3.15.060 – APARELHO DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICA 

 (Lampião, a querosene e a gasolina; lâmpada de acetileno; velas de 

espermacete; camisas de vidro para lampiões; lanternas, etc.). 

 

4.15.310 – APARELHO E COMPONENTES DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICA 

 (Aparelhos de mesas de escritório e pranchetas para desenhistas; 

refletores; projetores para lâmpadas; lentes; globos de luz; planiers; 

motores elétricos; equipamentos para controle elétrico; geradores e 

conjunto de geradores; equipamentos retificadores elétricos; 

carregadores de baterias; estabilizador; transformadores, etc.). 

 

 

GRUPO 16 – FOTOGRAFIA E FILMAGEM 

 

 

3.16.001 - MATERIAIS FOTOGRÁFICOS E FILMAGEM  
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(Filmes revelados; câmaras escuras; estojos para iluminação 

fotográfica; papel sensibilizante; produtos químicos para fotografia; 

filmes virgens; lâmpadas; cantoneiras para fotografia, etc.). 

 

4.16.310 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

(Câmara para fotografia; microfotografia; cartografia; aerofogrametria; 

telas de projeção; visores para microfilmes; epidioscópios; projetores 

de fotomapas; equipamentos para reprodução; ampliadores; 

secadores; prensadores; tanques para soluções fotográficas; 

fotômetros; tripés; filtros de luz; refletores (flashes); microfilmes, etc.). 

 

 

GRUPO 17 – TELECOMUNICAÇÃO E MUSICAIS 

 

 

3.17.001 – ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 

(Peças e acessórios para instrumentos musicais; diapasão; 

metrônomos; boquilhas e palhetas para instrumentos musicais, etc.) 

 

4.17.310 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 

(Aparelhos telefônicos; mesas telefônicas; centrais telefônicas; 

centrais “telex”, fac-simile; bases e pedestais, etc.). 

 

4.17.330 – EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SONS E 

IMAGENS 

(Gravação de disco e de fita; sistema de áudio-comunicações por fio; 

interfones; toca-discos; sincronizador; microfone; televisor; caixa de 

som; tape deck; amplificador; gravador; alto-falante, etc.). 

 

4.17.350 – EQUIPAMENTOS CRIPTOLÓGICOS 

(Transmissores – codificadores; receptores-descodificadores, etc.). 

 

4.17.370 – INSTRUMENTOS MUSICAIS 

(Clarinete; guitarra; pistão; saxofone; triângulo; trombone; xilofone; 

cornetas; piano; pratos; violino, etc.). 

 

 

 

GRUPO 18 – VESTUÁRIOS, TECIDOS, COUROS E MATERIAIS INDIVIDUAIS 

 

3.18.001 – VESTUÁRIOS E COMPLEMENTOS 

 (Uniformes; calças; calças de couro; saias; blusas; blusões; jaquetas; 

casacos; chapéus; pijamas; cuecas; camisetas; roupões; camisetas; 

lenços; cintos, etc.). 
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3.18.020 – VESTUÁRIO ESPECIAL 

 (Segurança, atletismo, guarda-pós; aventais; luvas; perneiras; 

capacetes, tipo segurança; capas de chuva, etc.) 

 

3.18.040 – CALÇADOS 

(Calçados; tipo segurança; tipo social; tipo atletismo; botinas; 

sapatos; galochas; botas de borracha, etc.) 

 

3.18.060 – MATERIAIS INDIVIDUAIS 

(Bornais; mochilas; sacos de dormir; cantis; coldres; cintos para 

munições; bainhas para facões; pastas de couro; malas; sacos e 

valises para roupas, etc.) 

 

3.18.080 – TECIDOS  

(De fibras naturais e sintéticas; de malhas, etc.). 

 

3.18.100 – FIOS E LINHAS PARA COSTURA 

(Linhas para coser e bordar, etc.). 

 

3.18.120 – MATERIAIS PARA COSTURAR E ESTOFAMENTO 

(Botões para vestuário; para estofamento; agulhas; fivelas; algodão 

para forros; cadarços, etc.). 

 

3.18.140 – COUROS 

 (Para vestuários; para calçados; para estofamento, etc.). 

 

3.18.160 – ARTIGOS PARA CALÇADOS 

(Cordões, solados e saltos; pré-fabricados; biqueiras, etc.) 

 

3.18.180 – BARRACAS E ENCERADOS 

(Barracas completas, estacas e paus para barracas; coberturas de 

lona; encerados para veículos, etc.) 

 

4.18.310 – BANDEIRAS E GALHARTES 

(Bandeira nacional; distintivos; sinalização metereológica; mastros; 

bandeirolas; flâmulas, etc.) 

 

4.18.330 – DISTINTIVOS E INSÍGNAS 

(Medalhas; condecorações, etc.) 

 

 

GRUPO 19 – COMPONENTES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 
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3.19.001 – PEÇAS E ACESSÓRIOS 

(Molas de suspensão; portas; conjunto de pára-brisas; pára-lamas; 

caixas de mudanças; conjunto de embreagem de freios; volantes de 

direção; amorte- cedores; espelhos; capas de banco; tapete; buzinas; 

radiadores; bloco de motor; tanque de combustível; filtros de ar; 

silenciadores; anéis; rolamentos; emblemas e distintivos de veículos; 

eixo de transmissão; conjunto de freio, etc.) 

 

3.19.020 – PNEUS, CÂMARAS DE AR E MATERIAIS CORRELATOS 

(Pneus e câmaras de ar; aros de borrachas; placas de borracha; 

remendos para pneus e câmaras; válvulas, etc.) 

 

 

GRUPO 20 – TINTAS, SELANTES, ADESIVOS E ACESSÓRIOS PARA 

PINTURA  

 

3.20.001 – TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS 

(Tintas à base de água, de óleo e de laca; pigmentos para colorir; 

vários tipos de óleos próprios; secantes; vernizes asfálticos; esmaltes; 

massa de ponçar; tintas para marcação de tráfego; lacas 

removedoras; tintas para vedação; tintas para marcação de roupas; 

solventes diluentes para tintas; indutos, etc.) 

 

3.20.020 – MATERIAS PARA PINTURA 

(Pincéis para artistas; rolos para pinturas; bandejas e peneiras para 

pintura; pincéis, trinchas, broxas e escovas para pintura, etc.) 

 

3.20.040 – COMPOSTOS PRESERVATIVOS E SELANTES 

(Compostos preservativos contra fogo, água e interpéries; composto 

para revestimentos de madeira, tecidos e metais; composto para 

vedação de juntas, tanques e tubulações; compostos antigripagem; 

fitas adesiva; anticorrosivo, etc.) 

 

3.20.060 – ADESIVOS 

(Colas, naturais e sintéticas; mucilagem; bálsamo de canadá; colas 

para pintura; cimentos adesivos; goma arábica; goma branca para 

escritório; cola de caseína; adesivo para juntas e gaxetas; fita adesiva 

e anticorrosivo, etc.) 

 

3.20.080 – MICROESFERA PARA INCLUSÃO EM TINTA DE DEMARCAÇÃO 

VIÁRIA; 
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GRUPO 21 – MATERIAIS INFORMATIVO 

 

3.21.001 – MATERIAIS PARA INFORMAÇÃO  

(Letreiros luminosos e não-luminosos; distintivos e insígnias de uso 

não pessoal; placas de sinalização de trânsito e tráfego; placas 

localizadas; extintores de incêndio, de saídas de emergência; 

plaquetas para cartões de identidade, marcadores de cantos para 

almoxarifado; placas indicadoras e de alerta para alta tensão, 

plaquetas metálicas, em branco, para gravações; para nomenclatura 

de ruas e prédios, etc.) 

 

3.21.020 – MATERIAIS DE PROPAGANDA 

(Publicações técnicas; materiais para informação; boletins 

informativos, etc.) 

 

3.21.040 – MATERIAIS PARA LACRAÇÃO 

(Placas para lotes e quadras de cemitérios, etc.) 

 

 

GRUPO 22 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS 

 

 

3.22.001 – COMPONENTES ESTRUTURAIS 

(Tanques de combustíveis; sistema de escapamento; profundadores; 

estabilizadores, etc.) 

 

4.22.310 – AERONAVES  

(Somente aeronaves completas) 

 

 

GRUPO 23 – VEÍCULOS TRANSPORTE PASSAGEIROS, CARGAS E 

EQUIPAMENTOS CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM 

 

 

4.23.310 – PASSAGEIROS E DIVERSOS 

(Automóveis tipo sedan; ambulâncias; jipes; microônibus; camionetas;  

etc.) 

4.23.320 – MOTOCICLETAS 

 

4.23.311 – TRICICLOS, QUADRICICLOS, TRICICAR, TRICICAR CARGAS 

 

4.23.312 – BICICLETAS 

 

4.23.330 – TRANSPORTE DE CARGAS 
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(Caminhões tratores; caminhões basculantes; caminhões camionetas 

de carga (Pick-Up, Furgões), etc.) 

 

4.23.350 – REBOQUES E SEMI-REBOQUES 

(Reboques-ônibus; reboques-residência; reboques-plataforma; 

reboque-tanque, etc.) 

 

4.23.370 – EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO DA TERRA 

(Tratores de esteira; tratores de rodas (agrícolas); raspadeiras; 

valetadeiras; carregadeiras; motoniveladores, etc.) 

 

GRUPO 24 – EQUIPAMENTOS PARA ACONDICIONAMENTO DE AR E 

REFRIGERAÇÃO 

 

4.24.310 – UNIDADES COMPLETAS DE REFRIGERAÇÃO E ACESSÓRIOS. 

(Balcões frigoríficos, equipamentos para congelamento de alimentos,        

refrigeradores comerciais, industriais e de laboratório, refrigeradores 

domésticos, bebedouros, refrigeradores, geradores, etc). 

 

4.24.330 - UNIDADES COMPLETAS DE CONDICIONAMENTO DE AR E 

ACESSORIOS. 

(Unidades para montagem e janelas e gabinetes, unidades de 

condicionamento de ar para veículos etc). 

 

4.24.350 - OUTROS EQUIPAMENTOS CORRELATOS. 

(Ventiladores, parede, de mesa, de chão, circuladores de pedestal, 

exaustores centrífugos, domésticos e para sótão, etc). 

 

4.24.370 - CLIMATIZADOR DE AMBIENTE 

 

GRUPO 25 – FERRAMENTAS E MATERIAIS CORRELATOS 

 

3.25.001 – ACESSÓRIOS 

(Brocas: helicoidais, chatas, retas, expansivas forstner, ferros de pua, 

desandadores, jogos e estojos de tarrachas, caixas, bolsas dobráveis 

para guarda, limas, eletrodos e varetas de soldagem, porta-elétrica, 

etc). 

 

3.25.020 – FERRAGENS DIVERSAS 

(Todos os tipos de parafusos, porcas, arruela, pregos, chaves, pinos, 

rebites, dispositivos de fixação, carretilhas, molas para portas, 

chaveiros, chaves, prendedores para portas, puxadores, trincos, 

ferrolhos, fitas abrasivas, pedras para afiar e polir, etc). 
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4.25.310 – FERRAGENS MANUAIS 

(Grosas, raspadeiras, machados, talhadeiras, alicates, plainas, 

serrotes, cortadores de tubo e de vidro, martelos, marretas, alicates, 

chaves de boca, de grifo de rodas, pás, enxadas, alavancas, pés de 

cabra, macacos manuais e hidráulico, furadeiras, rebitadeiras, 

lixadeiras, serras elétricas, cadeados, etc). 

 

4.25.330 - MAQUINAS E MATERIAIS DE TRABALHO EM METAL 

(Máquinas creadoras, mandrilheiras, máquinas de esmerilar, 

retificadoras, tornos, fresadoras, máquinas de polir e brunir, de serrar, 

de trefilar, grampear, metais, laminar roscas, massa de moldagem, 

moldes de fundição, etc). 

 

 

 

GRUPO 26 – MOBILIÁRIO 

 

4.26.310 – MOBILIÁRIO DE USO GERAL. 

(Camas comuns, camas dobráveis, cadeiras comuns, cadeiras 

espreguiçadeiras, sofás, poltronas, mobiliário de acampamento, 

guarda- roupas, cinzeiros, tipo pedestal, mesinhas de centro, espelho 

para móveis e paredes, mobiliário de refeitório e cozinha, estrados de 

cama, etc). 

 

4.26.330 - MOBILIÁRIO DE ESCRITORIO 

(Equipamento de fichários visível, arquivos para correspondências, 

cofres de aço, ficheiros, armários, estantes, mesas e cadeiras de 

escritório, banco e cadeiras de desenhistas, mesas para máquinas de 

escrever e de calcular, armários para mapas, mesas para telefones, 

estantes e armações para almoxarifado, quadros de editais, etc). 

 

4.26.350 – MOBILIÁRIO ESCOLAR 

(Carteiras escolares, quadros negros, mobiliário de auditório, 

mobiliário de biblioteca, etc). 

 

4.26.370 – MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO 

(Macas, leitos, mesas de operação, armários para instrumentos, 

cadeiras de rodas, mobiliários para laboratórios de radiologia e de 

radiografia, mobiliário de laboratório, etc). 

 

4.26.390 – MOBILIÁRIOS DIVERSOS 

(Mobiliário de pedra, de argila e concreto, bancas para caixas 

registradoras, etc). 
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GRUPO 27 – LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES. 

 

3.27.001 – PERIÓDICOS 

(Jornais e periódicos, etc). 

 

4.27.310 – LIVROS E OUTROS 

(Livros e folhetos técnicos e não-técnicos, dicionários, enciclopédias, 

manuais técnicos, didáticos, etc). 

 

GRUPO 28 – HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS E DE CALEFAÇÃO. 

 

3.28.001 – APARELHOS HIDRÁULICOS-SANITÁRIO E ACESSÓRIOS 

(Aparelhos para depósito e distribuição de sabonetes, porta-toalhas, 

pias, tampa para vasos sanitários, torneiras, chuveiros, válvula de 

descarga e batente, aparelhos para depósito e distribuição de copos 

e papel, de tolhas, de papel higiênico, válvulas, conexões para 

tubulação hidráulico-sanitária, caixa d’água doméstica, etc). 

 

4.28.310 - EQUIPAMENTOS PARA CALEFACAO DE AMBIENTES E 

AQUECEDORES DE ÁGUA. 

(Aquecedores de água tipo caldeira, aquecedores de ambientes, 

elétricos e não elétricos, fornos, aquecedores de ar, etc). 

 

4.28.330 – EQUIPAMENTOS PARA PITOMETRIA 

 

4.28.350 – INCINERADOR PARA RESÍDUOS HOSPITALARES, SAÚDE E 

AFINS 

 

4.28.370 – USINA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

4.28.390 – USINA PARA RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

GRUPO 29 – PURIFICAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. 

 

3.29.001 – MATERIAIS 

(Filtros de mesa e de parede, velas para filtros, etc). 

 

4.29.310 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICACAO DE ÁGUA 

(Equipamentos de filtragem, alambiques, etc). 

 

4.29.330 – EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS 

(Unidade de bombeamento, etc.). 

 

4.29.340 – BOMBAS HIDRÁULICAS SUBMERSAS 
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4.29.350 – BOMBAS HIDRÁULICAS DE SUPERFÍCIE 

4.29.370 – DESUMIDIFICADOR (aparelho para controlar umidade ambiente de 

até 60 %) 
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RAMOS DE SERVIÇOS: 

 

2.50.801 – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA ( REFEIÇÃO 

BUFFETS). 

2.50.802 – CONSULTORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS. 

2.50.803 – ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS 

E EM MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

2.50.804 – CONTABILIDADE; AUDITORIA E ORÇAMENTO. 

2.50.805 – ESTENOGRAFIA; DATILOGRAFIA; DIGITAÇÃO E DESENHO. 

2.50.806 – LEVANTAMENTO; PREPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

ESTATÍSTICOS ECONOMICO E SOCIOLÓGICO. 

2.50.807 – LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. 

2.50.808 – ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS; CONGRESSO E CONGÊNERES. 

2.50.809 – SELEÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL. 

2.50.810 – LEVANTAMENTO; PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

GEOGRÁFICOS; TOPOLÓGICOS E AEROFOTOGAMÉTRICOS. 

2.50.811 – INFORMÁTICA E MICROFILMAGEM. 

2.50.812 – PROPAGANDA; PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO. 

2.50.813 – FOTOGRAFIA; CINEMATOGRAFIA E SOM. 

2.50.814 – ESTUDO; PESQUISA E PLANEJAMENTO. 

2.50.815 – MANUTENÇÃO E REPAROS DE APARELHOS FOTOGRÁFICOS; 

CINEMATOGRÁFICOS; DE SOM DE COMUNICAÇÃO. 

2.50.816 –  SERVIÇOS DE DESTOCAMENTO E DESMATAMENTO DE 

ÁRVORES. 

2.50.817 – GUARDA E SEGURANÇA. 

2.50.818 – TRANSPORTE DE VALORES. 

2.50.819 – TRANSPORTE EM GERAL; ACONDICIONAMENTO E 

DESPACHOS. 

2.50.820 – AGÊNCIA DE TURISMO E PASSAGENS. 

2.50.821 – SEGURI EM GERAL. 

2.50.822 – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. 

2.50.823 – MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS EM GERAL. 

2.50.824 – MANUNTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.  

2.50.825 – PINTURA EM GERAL. 

2.50.826 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E REPARO HIDRO-SANITÁRIAS. 

2.50.827 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL. 

2.50.828 – SERVICOS TECNICOS DE INTERRUPCAO E RELIGACAO DE 

FORNECIMENTO DE AGUA. 

2.50.829 – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE. 

2.50.830 – MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 

ESCRITÓRIOS EM GERAL. 

2.50.831 – MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS MÉDICOS; 

HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. 

2.50.832 – MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS. 
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2.50.833 – MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOTORES; BOMBAS E 

COMPRESSORES. 

2.50.834 – RECAUCHUTAGEM DE PNEUS. 

2.50.835 – LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS. 

2.50.836 – PLANTIO DE GRAMA; PLANTAS E REFLORESTAMENTO. 

2.50.837 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA. 

2.50.838 – ARMAZENAMENTO; CARGA E DESCARGA. 

2.50.839 – DECORAÇÃO E INSTALAÇÃO. 

2.50.840 – ENCADERNAÇÃO; COMPOSIÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS. 

2.50.841 – CÓPIAS FOTOSTÁTICAS E HELIOGRÁFICAS; SERIGRAFIA. 

2.50.842 – EMOLDURAMENTO. 

2.50.843 – SERVIÇOS MÉDICOS; HOSPITALARES; ODONTOLÓGICOS E 

FARMACÊUTICOS. 

2.50.844 – SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO. 

2.50.845 – CÁLCULO ESTRUTURAL. 

2.50.846 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO. 

2.50.847 – SONDAGENS E ESTUDOS GEOFÍSICOS. 

2.50.848 – SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO. 

2.50.849 – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. 

2.50.850 – APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. 

2.50.851 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; TAPA BURACO. 

2.50.852 – EXECUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFÔNICA. 

2.50.853 – FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E MEDIÇÃO. 

2.50.854 – CONSTRUÇÃO; REFORMA E AMPLIAÇÕES. 

2.50.855 – SERVIÇOS DE DRENAGEM. 

2.50.856 – SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

2.50.857 – SERVIÇO DE BARRAGENS. 

2.50.858 – SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL. 

2.50.859 – SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS.  

2.50.860 – SERVIÇO DE RECAPEAMENTO DAS RUAS. 

2.50.861 – COMISSÕES E CORRETAGENS. 

2.50.862 – SEGUROS EM GERAL. 

2.50.863 – SERVIÇOS JUDICIÁRIOS. 

2.50.864 – CALÇAMENTO, REBOCO, MEIO-FIO, SARJETA, CERCAMENTO. 

2.50.865 – MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS PESADAS. 

2.50.866 –  SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES (TICKETS). 

2.50.867 –  SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PLÁSTICOS 

MAGNÉTICOS. 

2.50.868 – SERVIÇOS DE SERRALHERIA. 

2.50.869 – CONFECÇÕES EM TECIDOS. 

2.50.870 – SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE VALE 

TRANSPORTE. 

2.50.871 – SERVIÇOS DE HOTELARIA. 
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2.50.872 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA. 

2.50.873 – SERVIÇOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA. 

2.50.874 – EXPLORAÇÃO DE PUBLICIDADE EM LOCAIS PÚBLICOS. 

2.50.875 - CONFECCAO EM ACOS OU METAIS. 

2.50.876 – PAISAGISMO. 

2.50.877 – JARDINAGEM. 

2.50.878 – SERVICO DE ESGOTAMENTO E/OU DESENTUPIMENTO DE 

FOSSAS. 

2.50.879 – CONFECCAO DE BANNERS, FAIXAS LUMINOSAS, ADESIVOS, 

SINALIZACAO DE VEICULOS E PAINÉIS E PLACAS DE PVC. 

2.50.880 – LOCACAO DE BENS IMOVEIS. 

2.50.881 – DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZAS EM CAIXAS 

D'AGUA. 

2.50.882 – EXPLORACAO DE SERVICOS FUNERARIOS. 

2.50.883 – SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS. 

2.50.884 – SERVICOS DE TAPECARIA E ESTOFAMENTOS. 

2.50.885- SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE 

IMPRESSORAS. 

2.50.886 – INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE GAS NATURAL 

VEICULAR (GNV). 

2.50.887 – SERVICOS DE APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS. 

2.50.888 – INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE LOGICA, PARA 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 

2.50.889 – MANUTENCAO E/OU INSTALACAO DE APARELHOS DE AR 

CONDICIONADO E DE REFRIGERACAO. 

2.50.990 – SERVICOS DE BORRACHARIA. 

2.50.891 – INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANCA ELETRONICA. 

2.50.892 – SERVICO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET. 

2.50.893 – SERVICOS DE NUTRICIONISTA. 

2.50.894 – COLETA, TRANSPORTE, GUARDA E DESTINACAO FINAL DE 

RESIDUOS EM GERAL. 

2.50.895 – SERVICO DE GUINCHO E REBOQUE DE VEICULOS. 

2.50.896 – CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVES. 

2.50.897 – SERVICO DE INSTALACAO E/OU DESMONTAGEM DE 

DIVISORIAS. 

2.50.898 – SERVICOS DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL. 

2.50.899 – SERVICOS DE TELEATENDIMENTO E MARKETING DIRETO. 

2.50.900 – SERVICOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E 

RECADASTRAMENTO. 

2.50.901 – ESTERILIZACAO, REESTERILIZACAO DE MATERIAIS, 

INSTRUMENTAIS E VESTUARIOS ESTERILIZAVEIS. 
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2.50.902 – LOCACAO DE INFRA-ESTRUTURA PRA EVENTOS (TENDAS, 

SANITARIOS QUIMICOS,CAMAROTES,PALCOS, ESTRUTURAS 

METALICAS, ETC). 

2.50.903 – INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE INTERNET E 

TELEVISAO VIA RADIO.      

2.50.904 – SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA. 

2.50.905 – SERVICO DE APOIO AO ENSINO. 

2.50.906 – GRAVACAO DE SOM E EDICAO DE MUSICA. 

2.50.907 – VEICULACAO DE PUBLICIDADE (JORNAIS, REVISTAS, RADIOS, 

TV'S, INTERNET E AFINS). 

2.50.908 -  PRODUÇÃO DE TEXTOS JORNALÍSTICOS (EDIÇÃO, LOCUÇÃO, 

ETC) 

2.50.909 -  MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA EM HARDWARES E 

SOFTWARES 

2.50.910- FABRICAÇAO DE PORTÕES, GRADIS E ESTRUTURAS 

METÁLICAS. 

2.50.911 -  PODA DE ÁRVORES 

2.50.912 – SERVIÇOS DE CAPINA ROÇO E ROÇO DE ÁREAS PÚBLICAS  

2.50.913 -  IMPLANTAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 

2.50.914 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA  

2.50.915 – IMPLANTAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO 

2.50.916 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES DE CONCRETO 

2.50.917 – IMPLANTAÇÃO DE PONTES METÁLICAS 

2.50.918 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES METÁLICAS 

2.50.919 – IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS DE MADEIRA 

2.50.920 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSARELAS DE MADEIRA 

2.50.921 – IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS DE CONCRETO 

2.50.922 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSARELAS DE CONCRETO 

2.50.923 – IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS METÁLICAS 

2.50.924 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSARELAS METÁLICAS 

2.50.925 – IMPLANTAÇÃO DE VIADUTOS 

2.50.926 -INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

2.50.927 – SERVIÇO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ENCASCALHAMENTO) 

2.50.928 – ASSESSORIA E CONSULTORIA A SISTEMAS 

2.50.929 – LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE 

2.50.930 – MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS 

2.50.931 – DESCONTAMINAÇÃO E ASSEPSIA EM AMBIENTES PÚBLICOS 

2.50.932 – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(PÁRA-RAIOS) 

2.50.933 -   INSTALAÇÃO DE INSUFILM (PREDIAL E VEICULAR) 

2.50.934 -   INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ANTENA PARABÓLICA  

2.50.935  -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 
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 2.50.936 – SISTEMA PARA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

2.50.937 – SISTEMA PARA ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA PROFISSIONAL 

2.50.938 -  VISTORIA E INSPEÇÃO VEICULAR 

 


