CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
0.10.01.4
0.10.01.4

0.11.01.0

0.11.01.0

0.11.01.0

0.11.01.0

0.11.01.0

0.11.01.0

0.11.01.0

0.11.01.0

0.11.01.0

0.11.01.0

0.11.01.0

0.11.01.0

0.11.01.0

0.12.01.7

0.12.01.7

0.13.01.3

Descrição CAE
CNAE 2.0
EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS DE
0724-3/01
METAIS PRECIOSOS

Descrição CNAE 2.0
Extração de minério de metais
preciosos

EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS DE
0990-4/02
METAIS PRECIOSOS

Atividades de apoio à extração de
minerais metálicos não-ferrosos

0990-4/02

Atividades de apoio à extração de
minerais metálicos não-ferrosos

0990-4/02

Atividades de apoio à extração de
0990-4/02
minerais metálicos não-ferrosos

Atividades de apoio à extração de
minerais metálicos não-ferrosos

0710-3/01

Extração de minério de ferro

0710-3/01

Extração de minério de ferro

0710-3/01

Extração de minério de ferro

0710-3/01

Extração de minério de ferro

0721-9/01

Extração de minério de alumínio

0721-9/01

Extração de minério de alumínio

0721-9/01

Extração de minério de alumínio

0721-9/01

Extração de minério de alumínio

0722-7/01

Extração de minério de estanho

0722-7/01

Extração de minério de estanho

0722-7/01

Extração de minério de estanho

0722-7/01

Extração de minério de estanho

0723-5/01

Extração de minério de manganês

0723-5/01

Extração de minério de manganês

0723-5/01

Extração de minério de manganês 0723-5/01

Extração de minério de manganês

0725-1/00

Extração de minerais radioativos

0725-1/00

Extração de minerais radioativos

0725-1/00

Extração de minerais radioativos

0725-1/00

Extração de minerais radioativos

0729-4/01

Extração de minérios de nióbio e
titânio

0729-4/01

Extração de minérios de nióbio e
titânio

0729-4/01

Extração de minérios de nióbio e
titânio

0729-4/01

Extração de minérios de nióbio e
titânio

0729-4/02

Extração de minério de tungstênio

0729-4/02

Extração de minério de tungstênio

0729-4/02

Extração de minério de tungstênio 0729-4/02

Extração de minério de tungstênio

0729-4/03

Extração de minério de níquel

0729-4/03

Extração de minério de níquel

0729-4/03

Extração de minério de níquel

0729-4/03

Extração de minério de níquel

0729-4/04

Extração de minérios de cobre,
chumbo, zinco e outros minerais
metálicos não-ferrosos não
especificados anteriormente

0729-4/04

Extração de minérios de cobre,
chumbo, zinco e outros minerais
metálicos não-ferrosos não
especificados anteriormente

0729-4/04

Extração de minérios de cobre,
chumbo, zinco e outros minerais
metálicos não-ferrosos não
especificados anteriormente

0729-4/04

Extração de minérios de cobre,
chumbo, zinco e outros minerais
metálicos não-ferrosos não
especificados anteriormente

0810-0/05

Extração de gesso e caulim

0810-0/05

Extração de gesso e caulim

0810-0/05

Extração de gesso e caulim

0810-0/05

Extração de gesso e caulim

0990-4/01

Atividades de apoio à extração de
minério de ferro

0990-4/01

Atividades de apoio à extração de
minério de ferro

0990-4/01

Atividades de apoio à extração de
0990-4/01
minério de ferro

Atividades de apoio à extração de
minério de ferro

0990-4/02

Atividades de apoio à extração de
minerais metálicos não-ferrosos

0990-4/02

Atividades de apoio à extração de
minerais metálicos não-ferrosos

0990-4/02

Atividades de apoio à extração de
0990-4/02
minerais metálicos não-ferrosos

Atividades de apoio à extração de
minerais metálicos não-ferrosos

0990-4/03

Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos

0990-4/03

Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos

0990-4/03

Atividades de apoio à extração de
0990-4/03
minerais não-metálicos

Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos

0893-2/00

Extração de gemas (pedras
preciosas e semipreciosas)

0893-2/00

Extração de gemas (pedras
preciosas e semipreciosas)

0893-2/00

Extração de gemas (pedras
preciosas e semipreciosas)

Extração de gemas (pedras
preciosas e semipreciosas)

0990-4/03

Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos

0990-4/03

Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos

0990-4/03

Atividades de apoio à extração de
0990-4/03
minerais não-metálicos

Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos

0810-0/06

Extração de areia, cascalho ou
pedregulho e beneficiamento
associado

0810-0/06

Extração de areia, cascalho ou
pedregulho e beneficiamento
associado

0810-0/06

Extração de areia, cascalho ou
pedregulho e beneficiamento
associado

Extração de areia, cascalho ou
pedregulho e beneficiamento
associado

EXTRAÇÃO DE MINERAIS
METÁLICOS NÃO
PRECIOSOS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
METÁLICOS NÃO
PRECIOSOS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
METÁLICOS NÃO
PRECIOSOS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
METÁLICOS NÃO
PRECIOSOS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
METÁLICOS NÃO
PRECIOSOS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
METÁLICOS NÃO
PRECIOSOS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
METÁLICOS NÃO
PRECIOSOS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
METÁLICOS NÃO
PRECIOSOS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
METÁLICOS NÃO
PRECIOSOS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
METÁLICOS NÃO
PRECIOSOS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
METÁLICOS NÃO
PRECIOSOS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
METÁLICOS NÃO
PRECIOSOS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
METÁLICOS NÃO
PRECIOSOS
EXTRAÇÃO DE PEDRAS
PRECIOSAS E
SEMIPRECIOSAS
EXTRAÇÃO DE PEDRAS
PRECIOSAS E
SEMIPRECIOSAS
EXTRAÇÃO DE AREIA

CNAE 2.1
0724-3/01

Descrição CNAE 2.1
Extração de minério de metais
preciosos
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CNAE 2.2
0724-3/01

Descrição CNAE 2.2
Extração de minério de metais
preciosos

CNAE 2.3
0724-3/01

0893-2/00

0810-0/06

Descrição CNAE 2.3
Extração de minério de metais
preciosos

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

0.13.01.3

EXTRAÇÃO DE AREIA

0990-4/03

Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos

0990-4/03

Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos

0990-4/03

Atividades de apoio à extração de
0990-4/03
minerais não-metálicos

Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos

0.13.02.1

EXTRAÇÃO DE SAIBRO

0810-0/08

0.13.02.1

EXTRAÇÃO DE SAIBRO

0990-4/03

Extração de saibro e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de calcário e dolomita e
beneficiamento associado
Extração de basalto e
beneficiamento associado

Extração de saibro e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de calcário e dolomita e
beneficiamento associado
Extração de basalto e
beneficiamento associado

0.13.03.0
0.13.03.0

0.13.03.0

0.13.03.0
0.13.03.0

EXTRAÇÃO DE PEDRAS
PARA CONSTRUÇÃO
EXTRAÇÃO DE PEDRAS
PARA CONSTRUÇÃO
EXTRAÇÃO DE PEDRAS
PARA CONSTRUÇÃO
EXTRAÇÃO DE PEDRAS
PARA CONSTRUÇÃO
EXTRAÇÃO DE PEDRAS
PARA CONSTRUÇÃO

0810-0/04
0810-0/09

0810-0/99

0990-4/03
0990-4/03

0.13.03.0

EXTRAÇÃO DE PEDRAS
PARA CONSTRUÇÃO

0990-4/03

0.13.04.8

EXTRAÇÃO DE MÁRMORE

0810-0/03

0.13.04.8

EXTRAÇÃO DE MÁRMORE

0990-4/03

0.13.05.6

EXTRAÇÃO DE ARDÓSIA

0810-0/01

0.13.05.6

EXTRAÇÃO DE ARDÓSIA

0990-4/03

0.13.06.4

EXTRAÇÃO DE GRANITO

0810-0/02

0.13.06.4

EXTRAÇÃO DE GRANITO

0990-4/03

0.14.01.0
0.14.01.0

EXTRAÇÃO DE SAL
EXTRAÇÃO DE SAL

0892-4/01
0892-4/02

0.14.01.0

EXTRAÇÃO DE SAL

0990-4/03

0.15.01.6
0.15.01.6
0.15.01.6
0.15.01.6
0.16.01.2

0.16.01.2

EXTRAÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS MINERAIS
EXTRAÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS MINERAIS
EXTRAÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS MINERAIS
EXTRAÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS MINERAIS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
NÃO METÁLICOS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
NÃO METÁLICOS

Extração de saibro e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de calcário e dolomita e
beneficiamento associado
Extração de basalto e
beneficiamento associado
Extração e britamento de pedras e
outros materiais para construção e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de mármore e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de ardósia e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de granito e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de sal marinho
Extração de sal-gema
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos

0810-0/08
0990-4/03
0810-0/04
0810-0/09

0810-0/99

0990-4/03
0990-4/03

0990-4/03

0810-0/03
0990-4/03
0810-0/01
0990-4/03
0810-0/02
0990-4/03
0892-4/01
0892-4/02
0990-4/03

Extração de saibro e beneficiamento
associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de calcário e dolomita e
beneficiamento associado
Extração de basalto e
beneficiamento associado
Extração e britamento de pedras e
outros materiais para construção e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de mármore e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de ardósia e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de granito e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de sal marinho
Extração de sal-gema
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos

0810-0/08
0990-4/03
0810-0/04
0810-0/09

0810-0/99

0990-4/03
0990-4/03

0990-4/03

0810-0/03
0990-4/03
0810-0/01
0990-4/03
0810-0/02
0990-4/03
0892-4/01
0892-4/02
0990-4/03

CNAE 2.3

0810-0/08
0990-4/03
0810-0/04
0810-0/09

Descrição CNAE 2.3

Extração e britamento de pedras e
outros materiais para construção e 0810-0/99
beneficiamento associado

Extração e britamento de pedras e
outros materiais para construção e
beneficiamento associado

Atividades de apoio à extração de
0990-4/03
minerais não-metálicos
Atividades de apoio à extração de
0990-4/03
minerais não-metálicos

Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos

Atividades de apoio à extração de
0990-4/03
minerais não-metálicos

Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos

Extração de mármore e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de ardósia e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de granito e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de sal marinho
Extração de sal-gema
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos

Extração de mármore e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de ardósia e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de granito e
beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de sal marinho
Extração de sal-gema
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos

0810-0/03
0990-4/03
0810-0/01
0990-4/03
0810-0/02
0990-4/03
0892-4/01
0892-4/02
0990-4/03

0500-3/01

Extração de carvão mineral

0500-3/01

Extração de carvão mineral

0500-3/01

Extração de carvão mineral

0600-0/01

Extração de petróleo e gás natural

0600-0/01

Extração de petróleo e gás natural

0600-0/01

Extração de petróleo e gás natural 0600-0/01

Extração de petróleo e gás natural

Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
0899-1/99
anteriormente
Atividades de apoio à extração de
0990-4/03
minerais não-metálicos
Extração de argila e beneficiamento
0810-0/07
associado

Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
0899-1/99
anteriormente
Atividades de apoio à extração de
0990-4/03
minerais não-metálicos
Extração de argila e beneficiamento
0810-0/07
associado

Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
0899-1/99
anteriormente
Atividades de apoio à extração de
0990-4/03
minerais não-metálicos
Extração de argila e
0810-0/07
beneficiamento associado

Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de argila e
beneficiamento associado

Extração de minerais para
fabricação de adubos, fertilizantes e 0891-6/00
outros produtos químicos

Extração de minerais para
fabricação de adubos, fertilizantes e 0891-6/00
outros produtos químicos

Extração de minerais para
fabricação de adubos, fertilizantes 0891-6/00
e outros produtos químicos

Extração de minerais para
fabricação de adubos, fertilizantes
e outros produtos químicos

0899-1/99
0990-4/03
0810-0/07

0891-6/00
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0500-3/01

Extração de carvão mineral

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
0.16.01.2
0.16.01.2

Descrição CAE
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
NÃO METÁLICOS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
NÃO METÁLICOS

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

0899-1/01

Extração de grafita

0899-1/01

Extração de grafita

0899-1/01

Extração de grafita

0899-1/01

Extração de grafita

0899-1/03

Extração de amianto

0899-1/03

Extração de amianto

0899-1/03

Extração de amianto

0899-1/03

Extração de amianto

0.16.01.2

EXTRAÇÃO DE MINERAIS
NÃO METÁLICOS

0899-1/99

0.16.01.2

EXTRAÇÃO DE MINERAIS
NÃO METÁLICOS

0990-4/03

0.16.02.0
0.17.01.9
0.17.01.9

FONTES DE ÁGUA MINERAL 0899-1/99
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
FÓSSEIS
EXTRAÇÃO DE MINERAIS
FÓSSEIS

0600-0/02
0600-0/03

1.10.01.9

BRITAMENTO DE PEDRAS

2391-5/01

1.10.02.7

APARELHAMENTO DE
PEDRAS PARA
CONSTRUÇÃO

2391-5/02

1.10.03.5

1.10.04.3

ESCULTURAS CINZELADAS
E OUTROS TRAB EM
2391-5/03
PEDRAS-INDUSTRIA

Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente

0899-1/99
0990-4/03
0899-1/99

Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente

0899-1/99
0990-4/03
0899-1/99

Extração e beneficiamento de xisto 0600-0/02

Extração e beneficiamento de xisto

Extração e beneficiamento de
areias betuminosas
Britamento de pedras, exceto
associado à extração
Aparelhamento de pedras para
construção, exceto associado à
extração
Aparelhamento de placas e
execução de trabalhos em
mármore, granito, ardósia e outras
pedras
Aparelhamento de placas e
execução de trabalhos em
mármore, granito, ardósia e outras
pedras

Extração e beneficiamento de areias
0600-0/03
betuminosas
Britamento de pedras, exceto
2391-5/01
associado à extração
Aparelhamento de pedras para
construção, exceto associado à
2391-5/02
extração

0600-0/03
2391-5/01
2391-5/02

0600-0/02

2391-5/03

Aparelhamento de placas e
execução de trabalhos em mármore, 2391-5/03
granito, ardósia e outras pedras

2391-5/03

Aparelhamento de placas e
execução de trabalhos em mármore, 2391-5/03
granito, ardósia e outras pedras

Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente
Extração e beneficiamento de
xisto
Extração e beneficiamento de
areias betuminosas
Britamento de pedras, exceto
associado à extração
Aparelhamento de pedras para
construção, exceto associado à
extração
Aparelhamento de placas e
execução de trabalhos em
mármore, granito, ardósia e outras
pedras
Aparelhamento de placas e
execução de trabalhos em
mármore, granito, ardósia e outras
pedras

0899-1/99
0990-4/03
0899-1/99
0600-0/02
0600-0/03
2391-5/01
2391-5/02

2391-5/03

MARMORARIA

2391-5/03

1.11.01.5

CAL-INDUSTRIA

2392-3/00

Fabricação de cal e gesso

2392-3/00

Fabricação de cal e gesso

2392-3/00

Fabricação de cal e gesso

2392-3/00

Fabricação de cal e gesso

1.11.02.3

CIMENTO-INDUSTRIA

2320-6/00

2320-6/00

Fabricação de cimento

2320-6/00

OLARIA

2342-7/02

2342-7/02

Fabricação de artefatos de cerâmica
e barro cozido para uso na
2342-7/02
construção, exceto azulejos e pisos

Fabricação de cimento
Fabricação de artefatos de
cerâmica e barro cozido para uso
na construção, exceto azulejos e
pisos

2320-6/00

1.12.01.1

Fabricação de cimento
Fabricação de artefatos de
cerâmica e barro cozido para uso
na construção, exceto azulejos e
pisos

Fabricação de cimento
Fabricação de artefatos de
cerâmica e barro cozido para uso
na construção, exceto azulejos e
pisos

1.12.02.0

1.12.02.0
1.12.03.8

AZULEJOS, PASTILHAS E
OUTROS MATERIAIS
CERÂMICOS-INDUSTRIA
AZULEJOS, PASTILHAS E
OUTROS MATERIAIS
CERÂMICOS-INDUSTRIA
LOUÇAS SANITÁRIASINDUSTRIA

2391-5/03

Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente
Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente
Extração e beneficiamento de
xisto
Extração e beneficiamento de
areias betuminosas
Britamento de pedras, exceto
associado à extração
Aparelhamento de pedras para
construção, exceto associado à
extração
Aparelhamento de placas e
execução de trabalhos em
mármore, granito, ardósia e outras
pedras
Aparelhamento de placas e
execução de trabalhos em
mármore, granito, ardósia e outras
pedras

2342-7/02

2341-9/00

Fabricação de produtos cerâmicos
refratários

2341-9/00

Fabricação de produtos cerâmicos
refratários

2341-9/00

Fabricação de produtos cerâmicos
2341-9/00
refratários

Fabricação de produtos cerâmicos
refratários

2342-7/01

Fabricação de azulejos e pisos

2342-7/01

Fabricação de azulejos e pisos

2342-7/01

Fabricação de azulejos e pisos

Fabricação de azulejos e pisos

2349-4/01

Fabricação de material sanitário de
2349-4/01
cerâmica
Fabricação de produtos cerâmicos
não-refratários não especificados
2349-4/99
anteriormente

Fabricação de material sanitário de
cerâmica
Fabricação de produtos cerâmicos
não-refratários não especificados
anteriormente

2349-4/01

2342-7/01

Fabricação de material sanitário
2349-4/01
de cerâmica
Fabricação de produtos cerâmicos
não-refratários não especificados 2349-4/99
anteriormente

Fabricação de material sanitário
de cerâmica
Fabricação de produtos cerâmicos
não-refratários não especificados
anteriormente

1.12.04.6

LOUÇAS PARA SERVIÇO DE
2349-4/99
MESA-INDUSTRIA

1.13.01.8

CONCRETO E ARGAMASSA2330-3/05
INDUSTRIA

Preparação de massa de concreto e
2330-3/05
argamassa para construção

Preparação de massa de concreto e
2330-3/05
argamassa para construção

Preparação de massa de concreto
2330-3/05
e argamassa para construção

Preparação de massa de concreto
e argamassa para construção

ARTEFATOS DE CIMENTO E
CIMENTO ARMADO2330-3/01
INDUSTRIA
ARTEFATOS DE CIMENTO E
CIMENTO ARMADO2330-3/02
INDUSTRIA

Fabricação de estruturas prémoldadas de concreto armado, em
série e sob encomenda

2330-3/01

Fabricação de estruturas prémoldadas de concreto armado, em
série e sob encomenda

2330-3/01

Fabricação de estruturas prémoldadas de concreto armado, em 2330-3/01
série e sob encomenda

Fabricação de estruturas prémoldadas de concreto armado, em
série e sob encomenda

Fabricação de artefatos de cimento
2330-3/02
para uso na construção

Fabricação de artefatos de cimento
para uso na construção

2330-3/02

Fabricação de artefatos de
cimento para uso na construção

Fabricação de artefatos de
cimento para uso na construção

1.13.02.6

1.13.02.6

Página 3

2349-4/99

2330-3/02

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

1.13.03.4

MARMORITE E GRANILITO2330-3/02
INDUSTRIA

1.13.04.2

ARTEFATOS DE
2330-3/03
FIBROCIMENTO-INDUSTRIA

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Fabricação de artefatos de cimento
2330-3/02
para uso na construção
Fabricação de artefatos de
fibrocimento para uso na
construção
Fabricação de outros artefatos e
produtos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes
Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos não
especificados anteriormente

2330-3/03

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Fabricação de artefatos de cimento
para uso na construção

2330-3/02

Fabricação de artefatos de
cimento para uso na construção

2330-3/02

Fabricação de artefatos de
cimento para uso na construção

Fabricação de artefatos de
2330-3/03
fibrocimento para uso na construção
Fabricação de outros artefatos e
produtos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes
Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos não
especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
fibrocimento para uso na
2330-3/03
construção
Fabricação de outros artefatos e
produtos de concreto, cimento,
2330-3/99
fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes
Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos não
2399-1/99
especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
fibrocimento para uso na
construção
Fabricação de outros artefatos e
produtos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes
Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos não
especificados anteriormente

1.13.05.0

ARTEFATOS DE GESSO E
ESTUQUE-INDUSTRIA

1.13.06.9

ARTEFATOS DE AMIANTO2399-1/99
INDUSTRIA

1.13.06.9

ARTEFATOS DE AMIANTO3292-2/01
INDUSTRIA

Fabricação de roupas de proteção e
3292-2/01
segurança e resistentes a fogo

Fabricação de roupas de proteção e
3292-2/01
segurança e resistentes a fogo

Fabricação de roupas de proteção
3292-2/01
e segurança e resistentes a fogo

Fabricação de roupas de proteção
e segurança e resistentes a fogo

2311-7/00

Fabricação de vidro plano e de
segurança

Fabricação de vidro plano e de
segurança

2312-5/00

Fabricação de embalagens de vidro 2312-5/00

Fabricação de embalagens de vidro 2312-5/00

Fabricação de vidro plano e de
segurança
Fabricação de embalagens de
vidro

Fabricação de vidro plano e de
segurança
Fabricação de embalagens de
vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

1.14.05.7

ARTEFATOS DE VIDROINDUSTRIA
ARTEFATOS DE VIDROINDUSTRIA
ARTEFATOS DE VIDROINDUSTRIA
ARTEFATOS DE CRISTALINDUSTRIA
ESPELHOS DECORADOS
LAPIDADOS BISOTADOS E
OUTROS TRABALHOS EM
LOUÇAS E CRISTAISINDUSTRIA
ESPELHOS-INDUSTRIA

2319-2/00

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro
Fabricação de outros artefatos e
produtos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes

2319-2/00

GESSO-INDUSTRIA

Fabricação de artigos de vidro
Fabricação de outros artefatos e
produtos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes

2319-2/00

1.15.01.0

Fabricação de artigos de vidro
Fabricação de outros artefatos e
produtos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes

Fabricação de artigos de vidro
Fabricação de outros artefatos e
produtos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes

Extração de quartzo

0899-1/02

Extração de quartzo

0899-1/02

Extração de quartzo

0899-1/02

1.14.01.4
1.14.01.4
1.14.01.4
1.14.02.2

1.14.04.9

1.15.03.7
1.15.03.7

CRISTAL DE ROCHABENEFICIAMENTO
CRISTAL DE ROCHABENEFICIAMENTO

2330-3/99

2330-3/99

0899-1/02
0990-4/03

Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente
Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos não
especificados anteriormente

2330-3/99

2399-1/99

2311-7/00

2330-3/99

0990-4/03

Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente
Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos não
especificados anteriormente

2330-3/99

2399-1/99

2311-7/00

2330-3/99

0990-4/03

2311-7/00
2312-5/00

2330-3/99

Extração de quartzo

Atividades de apoio à extração de
0990-4/03
minerais não-metálicos
Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
0899-1/99
anteriormente
Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos não
2399-1/99
especificados anteriormente

Atividades de apoio à extração de
minerais não-metálicos
Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente
Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos não
especificados anteriormente

1.15.04.5

MICA OU MALACACHETABENEFICIAMENTO

0899-1/99

1.15.05.3

ARTIGOS DE GRAFITAINDUSTRIA

2399-1/99

1.15.05.3

ARTIGOS DE GRAFITAINDUSTRIA

3292-2/01

Fabricação de roupas de proteção e
3292-2/01
segurança e resistentes a fogo

Fabricação de roupas de proteção e
3292-2/01
segurança e resistentes a fogo

Fabricação de roupas de proteção
3292-2/01
e segurança e resistentes a fogo

Fabricação de roupas de proteção
e segurança e resistentes a fogo

1.15.06.1

MATERIAL ABRASIVOINDUSTRIA

2399-1/99

Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos não
especificados anteriormente

Fabricação de abrasivos

Fabricação de abrasivos

Fabricação de abrasivos

1.15.06.1

MATERIAL ABRASIVOINDUSTRIA

3292-2/01

Fabricação de roupas de proteção e
3292-2/01
segurança e resistentes a fogo

Fabricação de roupas de proteção e
3292-2/01
segurança e resistentes a fogo

Fabricação de roupas de proteção
3292-2/01
e segurança e resistentes a fogo

Fabricação de roupas de proteção
e segurança e resistentes a fogo

1.15.07.0

VELAS FILTRANTESINDUSTRIA

2349-4/99

Fabricação de produtos cerâmicos
não-refratários não especificados
anteriormente

Fabricação de produtos cerâmicos
não-refratários não especificados
anteriormente

Fabricação de produtos cerâmicos
não-refratários não especificados 2349-4/99
anteriormente

Fabricação de produtos cerâmicos
não-refratários não especificados
anteriormente

0899-1/99

2399-1/99

2399-1/02

2349-4/99
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0899-1/99

2399-1/99

2399-1/02

2349-4/99

2399-1/02

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Produção de relaminados, trefilados
2424-5/02
e perfilados de aço, exceto arames

Produção de relaminados, trefilados
2424-5/02
e perfilados de aço, exceto arames

Produção de tubos de aço com
2431-8/00
costura
Produção de outros tubos de ferro e
2439-3/00
aço
Produção de alumínio e suas ligas
2441-5/01
em formas primárias

Produção de tubos de aço com
2431-8/00
costura
Produção de outros tubos de ferro e
2439-3/00
aço
Produção de alumínio e suas ligas
2441-5/01
em formas primárias

2441-5/02

Produção de laminados de alumínio 2441-5/02

Produção de laminados de alumínio 2441-5/02

2442-3/00

Metalurgia dos metais preciosos

2442-3/00

Metalurgia dos metais preciosos

2442-3/00

Descrição CNAE 2.2
Beneficiamento de gesso e caulim
associado à extração
Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente
Produção de ferro-gusa.
Produção de ferroligas.
Produção de semi-acabados de
aço.
Produção de laminados planos de
aço ao carbono, revestidos ou
não.
Produção de laminados planos de
aços especiais.
Produção de tubos de aço sem
costura
Produção de laminados longos de
aço, exceto tubos
Produção de arames de aço.
Produção de relaminados,
trefilados e perfilados de aço,
exceto arames
Produção de tubos de aço com
costura
Produção de outros tubos de ferro
e aço
Produção de alumínio e suas ligas
em formas primárias
Produção de laminados de
alumínio
Metalurgia dos metais preciosos

2443-1/00

Metalurgia do cobre

2443-1/00

Metalurgia do cobre

2443-1/00

Metalurgia do cobre

2443-1/00

Metalurgia do cobre

2449-1/01

Produção de zinco em formas
primárias

2449-1/01

Produção de zinco em formas
primárias

2449-1/01

Produção de zinco em formas
primárias

2449-1/02

Produção de laminados de zinco

2449-1/02

Produção de laminados de zinco

2449-1/02

Produção de laminados de zinco

1.15.08.8

CAULIM-BENEFICIAMENTO 0810-0/10

1.15.09.6

TALCO-BENEFICIAMENTO

0899-1/99

1.16.01.7
1.16.01.7

SIDERURGIA
SIDERURGIA

2411-3/00
2412-1/00

1.16.01.7

SIDERURGIA

2421-1/00

1.16.01.7

SIDERURGIA

2422-9/01

1.16.01.7

SIDERURGIA

2422-9/02

1.16.01.7

SIDERURGIA

2423-7/01

1.16.01.7

SIDERURGIA

2423-7/02

1.16.01.7

SIDERURGIA

2424-5/01

1.16.01.7

SIDERURGIA

2424-5/02

1.16.01.7

SIDERURGIA

2431-8/00

1.16.01.7

SIDERURGIA

2439-3/00

1.16.02.5

METALURGIA

2441-5/01

1.16.02.5

METALURGIA

1.16.02.5

METALURGIA

1.16.02.5

METALURGIA

Descrição CNAE 2.0
Beneficiamento de gesso e caulim
associado à extração
Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente
Produção de ferro-gusa.
Produção de ferroligas.
Produção de semi-acabados de
aço.

CNAE 2.1

2411-3/00
2412-1/00

Descrição CNAE 2.1
Beneficiamento de gesso e caulim
associado à extração
Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente
Produção de ferro-gusa.
Produção de ferroligas.

2421-1/00

Produção de semi-acabados de aço. 2421-1/00

0810-0/10
0899-1/99

Produção de laminados planos de
2422-9/01
aço ao carbono, revestidos ou não.

Produção de laminados planos de
aço ao carbono, revestidos ou não.

Produção de laminados planos de
aços especiais.
Produção de tubos de aço sem
costura
Produção de laminados longos de
aço, exceto tubos
Produção de arames de aço.

Produção de laminados planos de
aços especiais.
Produção de tubos de aço sem
costura
Produção de laminados longos de
aço, exceto tubos
Produção de arames de aço.

1.16.02.5

METALURGIA

2449-1/01

Produção de zinco em formas
primárias

1.16.02.5

METALURGIA

2449-1/02

Produção de laminados de zinco

2422-9/02
2423-7/01
2423-7/02
2424-5/01

1.16.02.5

METALURGIA

2449-1/03

1.16.02.5

METALURGIA

2449-1/99

1.16.02.5

METALURGIA
FORJARIA E FUNDIÇÃO DE
PRODUTOS SIDERÚRGICOS
E METAL
FORJARIA E FUNDIÇÃO DE
PRODUTOS SIDERÚRGICOS
E METAL
FORJARIA E FUNDIÇÃO DE
PRODUTOS SIDERÚRGICOS
E METAL
FORJARIA E FUNDIÇÃO DE
PRODUTOS SIDERÚRGICOS
E METAL

2532-2/02

Produção de soldas e ânodos para
2449-1/03
galvanoplastia
Metalurgia de outros metais nãoferrosos e suas ligas não
2449-1/99
especificados anteriormente
Metalurgia do pó
2532-2/02

2451-2/00

Fundição de ferro e aço

2451-2/00

2452-1/00

Fundição de metais não-ferrosos e
suas ligas

2531-4/01

Produção de forjados de aço

2531-4/02

Produção de forjados de metais não2531-4/02
ferrosos e suas ligas

1.16.03.3

1.16.03.3

1.16.03.3

1.16.03.3

Produção de soldas e ânodos para
galvanoplastia
Metalurgia de outros metais nãoferrosos e suas ligas não
especificados anteriormente
Metalurgia do pó

CNAE 2.2
0810-0/10
0899-1/99
2411-3/00
2412-1/00

2422-9/01
2422-9/02
2423-7/01
2423-7/02
2424-5/01

CNAE 2.3

2442-3/00

Descrição CNAE 2.3
Beneficiamento de gesso e caulim
associado à extração
Extração de outros minerais nãometálicos não especificados
anteriormente
Produção de ferro-gusa.
Produção de ferroligas.
Produção de semi-acabados de
aço.
Produção de laminados planos de
aço ao carbono, revestidos ou
não.
Produção de laminados planos de
aços especiais.
Produção de tubos de aço sem
costura
Produção de laminados longos de
aço, exceto tubos
Produção de arames de aço.
Produção de relaminados,
trefilados e perfilados de aço,
exceto arames
Produção de tubos de aço com
costura
Produção de outros tubos de ferro
e aço
Produção de alumínio e suas ligas
em formas primárias
Produção de laminados de
alumínio
Metalurgia dos metais preciosos

0810-0/10
0899-1/99
2411-3/00
2412-1/00
2421-1/00
2422-9/01
2422-9/02
2423-7/01
2423-7/02
2424-5/01
2424-5/02
2431-8/00
2439-3/00
2441-5/01
2441-5/02

2532-2/02

Fabricação de ânodos para
galvanoplastia
Metalurgia de outros metais nãoferrosos e suas ligas não
especificados anteriormente
Metalurgia do pó

Fundição de ferro e aço

2451-2/00

Fundição de ferro e aço

2452-1/00

Fundição de metais não-ferrosos e
suas ligas

2452-1/00

Fundição de metais não-ferrosos e
2452-1/00
suas ligas

Fundição de metais não-ferrosos e
suas ligas

2531-4/01

Produção de forjados de aço

2531-4/01

Produção de forjados de aço

2531-4/01

Produção de forjados de aço

Produção de forjados de metais
não-ferrosos e suas ligas

2531-4/02

Produção de forjados de metais
não-ferrosos e suas ligas

2449-1/03
2449-1/99

Produção de forjados de metais não2531-4/02
ferrosos e suas ligas
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2532-2/02

Fabricação de ânodos para
galvanoplastia
Metalurgia de outros metais nãoferrosos e suas ligas não
especificados anteriormente
Metalurgia do pó

2451-2/00

Fundição de ferro e aço

2449-1/03
2449-1/99

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
1.16.04.1

1.16.04.1

1.16.04.1

1.16.04.1

Descrição CAE
LAMINAÇÃO E
RELAMINAÇÃO DE PROD
SIDERURG E METALURG
LAMINAÇÃO E
RELAMINAÇÃO DE PROD
SIDERURG E METALURG
LAMINAÇÃO E
RELAMINAÇÃO DE PROD
SIDERURG E METALURG
LAMINAÇÃO E
RELAMINAÇÃO DE PROD
SIDERURG E METALURG

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

2422-9/01

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2
CNAE 2.3
Produção de laminados planos de
aço ao carbono, revestidos ou
2422-9/01
não.

Descrição CNAE 2.3
Produção de laminados planos de
aço ao carbono, revestidos ou
não.

Produção de laminados planos de
2422-9/01
aço ao carbono, revestidos ou não.

Produção de laminados planos de
aço ao carbono, revestidos ou não.

2422-9/01

2422-9/02

Produção de laminados planos de
aços especiais.

2422-9/02

Produção de laminados planos de
aços especiais.

2422-9/02

Produção de laminados planos de
2422-9/02
aços especiais.

Produção de laminados planos de
aços especiais.

2423-7/01

Produção de tubos de aço sem
costura

2423-7/01

Produção de tubos de aço sem
costura

2423-7/01

Produção de tubos de aço sem
costura

Produção de tubos de aço sem
costura

2423-7/02

Produção de laminados longos de
aço, exceto tubos

2423-7/02

Produção de laminados longos de
aço, exceto tubos

2423-7/02

Produção de laminados longos de
2423-7/02
aço, exceto tubos

Produção de laminados longos de
aço, exceto tubos

2423-7/01

1.16.04.1

LAMINAÇÃO E
RELAMINAÇÃO DE
2424-5/02
PRODUTOS SIDERURGICOS
E METALURGICOS

Produção de relaminados, trefilados
2424-5/02
e perfilados de aço, exceto arames

Produção de relaminados, trefilados
2424-5/02
e perfilados de aço, exceto arames

Produção de relaminados,
trefilados e perfilados de aço,
exceto arames

2424-5/02

Produção de relaminados,
trefilados e perfilados de aço,
exceto arames

1.16.04.1

LAMINAÇÃO E
RELAMINAÇÃO DE
2441-5/02
PRODUTOS SIDERURGICOS
E METALURGICOS

Produção de laminados de alumínio 2441-5/02

Produção de laminados de alumínio 2441-5/02

Produção de laminados de
alumínio

2441-5/02

Produção de laminados de
alumínio

1.16.04.1

LAMINAÇÃO E
RELAMINAÇÃO DE
2443-1/00
PRODUTOS SIDERURGICOS
E METALURGICOS

Metalurgia do cobre

2443-1/00

Metalurgia do cobre

2443-1/00

Metalurgia do cobre

2443-1/00

Metalurgia do cobre

1.16.04.1

LAMINAÇÃO E
RELAMINAÇÃO DE
2449-1/02
PRODUTOS SIDERURGICOS
E METALURGICOS

Produção de laminados de zinco

2449-1/02

Produção de laminados de zinco

2449-1/02

Produção de laminados de zinco

2449-1/02

Produção de laminados de zinco

1.16.04.1

LAMINAÇÃO E
RELAMINAÇÃO DE
2449-1/99
PRODUTOS SIDERURGICOS
E METALURGICOS

Metalurgia de outros metais nãoferrosos e suas ligas não
especificados anteriormente

2449-1/99

Metalurgia de outros metais nãoferrosos e suas ligas não
especificados anteriormente

2449-1/99

Metalurgia de outros metais nãoferrosos e suas ligas não
especificados anteriormente

2449-1/99

Metalurgia de outros metais nãoferrosos e suas ligas não
especificados anteriormente

1.16.05.0

ESTRUTURAS METÁLICAS2511-0/00
INDUSTRIA

Fabricação de estruturas metálicas 2511-0/00

Fabricação de estruturas metálicas

2511-0/00

Fabricação de estruturas
metálicas

2511-0/00

Fabricação de estruturas
metálicas

1.16.05.0

ESTRUTURAS METÁLICAS2599-3/01
INDUSTRIA

Serviços de confecção de
armações metálicas para a
construção

2599-3/01

Serviços de confecção de armações
2599-3/01
metálicas para a construção

Serviços de confecção de
armações metálicas para a
construção

2599-3/01

Serviços de confecção de
armações metálicas para a
construção

Fabricação de artigos de metal para
2593-4/00
uso doméstico e pessoal

Fabricação de artigos de metal para
2593-4/00
uso doméstico e pessoal

Fabricação de artigos de metal
para uso doméstico e pessoal

2593-4/00

Fabricação de artigos de metal
para uso doméstico e pessoal

Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
2599-3/99
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança pessoal 3292-2/02
e profissional
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material, exceto 3299-0/03
luminosos

Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
2599-3/99
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança pessoal 3292-2/02
e profissional
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material, exceto 3299-0/03
luminosos

Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
2599-3/99
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança
3292-2/02
pessoal e profissional
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material,
3299-0/03
exceto luminosos

1.16.06.8

ARTEFATOS DE METALINDUSTRIA

2593-4/00

1.16.06.8

ARTEFATOS DE METALINDUSTRIA

2599-3/99

1.16.06.8

ARTEFATOS DE METALINDUSTRIA

3292-2/02

1.16.06.8

ARTEFATOS DE METALINDUSTRIA

3299-0/03
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Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança
pessoal e profissional
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material,
exceto luminosos

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

1.16.07.6

ARTEFATOS DE ARAMEINDUSTRIA

2592-6/02

1.16.08.4

CUNHAGEM EM METAL

3211-6/03

Cunhagem de moedas e medalhas 3211-6/03

Cunhagem de moedas e medalhas

3211-6/03

1.16.09.2

USINAGEM

2539-0/00

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em
metais

Serviços de usinagem, tornearia e
solda

2539-0/01

Serviços de usinagem, tornearia e
2539-0/01
solda

Serviços de usinagem, tornearia e
solda

1.17.01.3

ARTEFATOS DE FERRO E
AÇO-INDUSTRIA

2532-2/01

Produção de artefatos estampados
2532-2/01
de metal

Produção de artefatos estampados
de metal

2532-2/01

Produção de artefatos
estampados de metal

2532-2/01

Produção de artefatos
estampados de metal

1.17.02.1

ARTEFATOS DE METAL NÃO
2593-4/00
FERROSO-INDUSTRIA

Fabricação de artigos de metal para
2593-4/00
uso doméstico e pessoal

Fabricação de artigos de metal para
2593-4/00
uso doméstico e pessoal

Fabricação de artigos de metal
para uso doméstico e pessoal

2593-4/00

Fabricação de artigos de metal
para uso doméstico e pessoal

1.17.02.1

ARTEFATOS DE METAL NÃO
2599-3/99
FERROSO-INDUSTRIA

1.17.02.1

ARTEFATOS DE METAL NÃO
3292-2/02
FERROSO-INDUSTRIA

1.17.02.1

ARTEFATOS DE METAL NÃO
3299-0/03
FERROSO-INDUSTRIA

Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança pessoal
e profissional
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material, exceto
luminosos
Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material, exceto
luminosos
Fabricação de produtos de
trefilados de metal, exceto
padronizados
Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material, exceto
luminosos
Produção de artefatos estampados
de metal
Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança pessoal
e profissional
Fabricação de artigos de
serralheria, exceto esquadrias
Fabricação de obras de caldeiraria
pesada
Fabricação de artigos de
serralheria, exceto esquadrias
Fabricação de embalagens
metálicas

Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança pessoal
e profissional
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material, exceto
luminosos
Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material, exceto
luminosos

Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança
pessoal e profissional
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material,
exceto luminosos
Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material,
exceto luminosos
Fabricação de produtos de
trefilados de metal, exceto
padronizados
Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material,
exceto luminosos
Produção de artefatos
estampados de metal
Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança
pessoal e profissional
Fabricação de artigos de
serralheria, exceto esquadrias
Fabricação de obras de caldeiraria
pesada
Fabricação de artigos de
serralheria, exceto esquadrias
Fabricação de embalagens
metálicas

1.17.03.0

1.17.03.0

1.17.04.8

ARTEFATOS DE FUNILARIA
E LATOARIA EM CHAPAS 2599-3/99
METÁLICAS-INDUSTRIA
ARTEFATOS DE FUNILARIA
E LATOARIA EM CHAPAS 3299-0/03
METÁLICAS-INDUSTRIA
ESPONJAS E PALHAS DE
AÇO-INDUSTRIA

2592-6/02

1.17.05.6

ARTIGOS PARA SERIGRAFIA2599-3/99
INDUSTRIA

1.17.05.6

ARTIGOS PARA SERIGRAFIA3299-0/03
INDUSTRIA

1.17.06.4

ESTAMPARIA

2532-2/01

1.18.01.0

COFRES E ARQUIVOSINDUSTRIA

2599-3/99

1.18.01.0

COFRES E ARQUIVOSINDUSTRIA

3292-2/02

SERRALHARIA

2542-0/00

1.18.02.8
1.18.03.6
1.18.03.6
1.18.04.4
1.19.01.6

ARTIGOS DE CALDERARIAINDUSTRIA
ARTIGOS DE CALDERARIAINDUSTRIA
RECIPIENTES DE AÇO E
FERRO-INDUSTRIA
ARTIGOS DE CUTELARIAINDUSTRIA

2513-6/00
2542-0/00
2591-8/00
2541-1/00

Descrição CNAE 2.0
Fabricação de produtos de
trefilados de metal, exceto
padronizados

Fabricação de artigos de cutelaria

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

2592-6/02

Fabricação de produtos de trefilados
2592-6/02
de metal, exceto padronizados

2539-0/01

2599-3/99

3292-2/02

3299-0/03

2599-3/99

3299-0/03

2592-6/02

2599-3/99

3299-0/03
2532-2/01
2599-3/99

3292-2/02
2542-0/00
2513-6/00
2542-0/00
2591-8/00
2541-1/00

CNAE 2.2

2599-3/99

3292-2/02

3299-0/03

2599-3/99

3299-0/03

Fabricação de produtos de trefilados
2592-6/02
de metal, exceto padronizados
Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material, exceto
luminosos
Produção de artefatos estampados
de metal
Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança pessoal
e profissional
Fabricação de artigos de serralheria,
exceto esquadrias
Fabricação de obras de caldeiraria
pesada
Fabricação de artigos de serralheria,
exceto esquadrias
Fabricação de embalagens
metálicas
Fabricação de artigos de cutelaria
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2599-3/99

3299-0/03
2532-2/01
2599-3/99

3292-2/02
2542-0/00
2513-6/00
2542-0/00
2591-8/00
2541-1/00

Descrição CNAE 2.2
Fabricação de produtos de
trefilados de metal, exceto
padronizados
Cunhagem de moedas e
medalhas

CNAE 2.3
2592-6/02
3211-6/03

2599-3/99

3292-2/02

3299-0/03

2599-3/99

3299-0/03

2592-6/02

2599-3/99

3299-0/03
2532-2/01
2599-3/99

3292-2/02
2542-0/00
2513-6/00
2542-0/00
2591-8/00

Fabricação de artigos de cutelaria 2541-1/00

Descrição CNAE 2.3
Fabricação de produtos de
trefilados de metal, exceto
padronizados
Cunhagem de moedas e
medalhas

Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança
pessoal e profissional
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material,
exceto luminosos
Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material,
exceto luminosos
Fabricação de produtos de
trefilados de metal, exceto
padronizados
Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material,
exceto luminosos
Produção de artefatos
estampados de metal
Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança
pessoal e profissional
Fabricação de artigos de
serralheria, exceto esquadrias
Fabricação de obras de caldeiraria
pesada
Fabricação de artigos de
serralheria, exceto esquadrias
Fabricação de embalagens
metálicas
Fabricação de artigos de cutelaria

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
1.19.02.4
1.19.04.0

1.19.05.9

1.19.06.7
1.19.06.7
1.19.06.7

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

TALHERES-INDUSTRIA

2541-1/00

Fabricação de artigos de cutelaria

2541-1/00

Fabricação de artigos de cutelaria

2541-1/00

Fabricação de artigos de cutelaria 2541-1/00

Fabricação de artigos de cutelaria

2541-1/00

Fabricação de artigos de cutelaria

2541-1/00

Fabricação de artigos de cutelaria

2541-1/00

Fabricação de artigos de cutelaria 2541-1/00

Fabricação de artigos de cutelaria

2543-8/00

Fabricação de ferramentas

2543-8/00

Fabricação de ferramentas

2543-8/00

Fabricação de ferramentas

Fabricação de ferramentas

ARMAS BRANCASINDUSTRIA
FERRAMENTAS E
UTENSÍLIOS PARA
TRABALHOS MANUAISINDUSTRIA
MATERIAL BÉLICOINDUSTRIA
MATERIAL BÉLICOINDUSTRIA
MATERIAL BÉLICOINDUSTRIA

2550-1/01
2550-1/02
3050-4/00

CNAE 2.3

2543-8/00

Descrição CNAE 2.3

Fabricação de equipamento bélico
pesado, exceto veículos militares de 2550-1/01
combate
Fabricação de armas de fogo e
2550-1/02
munições
Fabricação de veículos militares de
3050-4/00
combate

Fabricação de equipamento bélico
pesado, exceto veículos militares de 2550-1/01
combate
Fabricação de armas de fogo, outras
2550-1/02
armas e munições
Fabricação de veículos militares de
3050-4/00
combate

Fabricação de equipamento bélico
pesado, exceto veículos militares 2550-1/01
de combate
Fabricação de armas de fogo,
2550-1/02
outras armas e munições
Fabricação de veículos militares
3050-4/00
de combate

Fabricação de equipamento bélico
pesado, exceto veículos militares
de combate
Fabricação de armas de fogo,
outras armas e munições
Fabricação de veículos militares
de combate

1.19.07.5

APARELHOS E LÂMINAS
2541-1/00
PARA BARBEAR-INDUSTRIA

Fabricação de artigos de cutelaria

2541-1/00

Fabricação de artigos de cutelaria

2541-1/00

Fabricação de artigos de cutelaria 2541-1/00

Fabricação de artigos de cutelaria

1.20.01.4

TÊMPERA E GALVANIZAÇÃO 2539-0/00

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em
metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

1.20.02.2

ANODIZAÇÃO, NIQUELAGEM
2539-0/00
E CROMAGEM

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em
metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

1.20.03.0

METAIS-BENEFICIAMENTO 0710-3/02

1.20.03.0

METAIS-BENEFICIAMENTO 0721-9/02

1.20.03.0

METAIS-BENEFICIAMENTO 0722-7/02

1.20.03.0

METAIS-BENEFICIAMENTO 0723-5/02

1.20.03.0

METAIS-BENEFICIAMENTO 0729-4/05

Beneficiamento de minérios de
cobre, chumbo, zinco e outros
minerais metálicos não-ferrosos
não especificados anteriormente

0729-4/05

Beneficiamento de minérios de
cobre, chumbo, zinco e outros
0729-4/05
minerais metálicos não-ferrosos não
especificados anteriormente

Beneficiamento de minérios de
cobre, chumbo, zinco e outros
minerais metálicos não-ferrosos
não especificados anteriormente

1.21.01.0

CALDEIRAS E MÁQUINAS A
2521-7/00
VAPOR-INDUSTRIA

Fabricação de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras
para aquecimento central

2521-7/00

Fabricação de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras
para aquecimento central

2521-7/00

Fabricação de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras 2521-7/00
para aquecimento central

Fabricação de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras
para aquecimento central

1.21.01.0

CALDEIRAS E MÁQUINAS A
2522-5/00
VAPOR-INDUSTRIA

Fabricação de caldeiras geradoras
de vapor, exceto para aquecimento 2522-5/00
central e para veículos

Fabricação de caldeiras geradoras
de vapor, exceto para aquecimento
central e para veículos

2522-5/00

Fabricação de caldeiras geradoras
de vapor, exceto para
2522-5/00
aquecimento central e para
veículos

Fabricação de caldeiras geradoras
de vapor, exceto para
aquecimento central e para
veículos

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
aviões e veículos rodoviários

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
aviões e veículos rodoviários

2811-9/00

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
2811-9/00
aviões e veículos rodoviários

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
aviões e veículos rodoviários

1.21.02.9

TURBINAS-INDUSTRIA

2811-9/00

Pelotização, sinterização e outros
0710-3/02
beneficiamentos de minério de ferro

Pelotização, sinterização e outros
0710-3/02
beneficiamentos de minério de ferro

Beneficiamento de minério de
alumínio
Beneficiamento de minério de
estanho
Beneficiamento de minério de
manganês

Beneficiamento de minério de
alumínio
Beneficiamento de minério de
estanho
Beneficiamento de minério de
manganês

0721-9/02
0722-7/02
0723-5/02

2811-9/00
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0721-9/02
0722-7/02
0723-5/02

Pelotização, sinterização e outros
beneficiamentos de minério de
ferro
Beneficiamento de minério de
alumínio
Beneficiamento de minério de
estanho
Beneficiamento de minério de
manganês

0710-3/02
0721-9/02
0722-7/02
0723-5/02

0729-4/05

Pelotização, sinterização e outros
beneficiamentos de minério de
ferro
Beneficiamento de minério de
alumínio
Beneficiamento de minério de
estanho
Beneficiamento de minério de
manganês
Beneficiamento de minérios de
cobre, chumbo, zinco e outros
minerais metálicos não-ferrosos
não especificados anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

1.21.03.7

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS-INDUSTRIA

2812-7/00

1.21.03.7

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS-INDUSTRIA

2822-4/01

1.21.03.7

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS-INDUSTRIA

2822-4/02

1.21.04.5

1.21.05.3

1.21.06.1

1.21.06.1

1.21.06.1

APARELHOS
EQUIPAMENTOS PARA
INSTALAÇÃO DE
REFRIGERAÇÃO E
VENTILAÇÃO-INDUSTRIA
MOTORES ELÉTRICOSINDUSTRIA
PECAS, ACESSORIOS E
FERRAMENTAS PARA
MAQUINAS INDUSTRIAIS INDUSTRIA
PECAS, ACESSORIOS E
FERRAMENTAS PARA
MAQUINAS INDUSTRIAIS INDUSTRIA
PECAS, ACESSORIOS E
FERRAMENTAS PARA
MAQUINAS INDUSTRIAIS INDUSTRIA

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Fabricação de equipamentos
hidráulicos e pneumáticos, peças e 2812-7/00
acessórios, exceto válvulas

Fabricação de equipamentos
hidráulicos e pneumáticos, peças e
acessórios, exceto válvulas

2812-7/00

Fabricação de equipamentos
hidráulicos e pneumáticos, peças
e acessórios, exceto válvulas

2812-7/00

Fabricação de equipamentos
hidráulicos e pneumáticos, peças
e acessórios, exceto válvulas

Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de pessoas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas,
peças e acessórios

Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de pessoas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas,
peças e acessórios

2823-2/00

Fabricação de máquinas e
aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial e
comercial, peças e acessórios

2710-4/03

CNAE 2.1

2822-4/01

2822-4/02

2822-4/01

2822-4/02

Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
2822-4/01
transporte e elevação de pessoas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
2822-4/02
transporte e elevação de cargas,
peças e acessórios

Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de pessoas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas,
peças e acessórios

2823-2/00

Fabricação de máquinas e
aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial e
comercial, peças e acessórios

2823-2/00

Fabricação de máquinas e
aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial e
comercial, peças e acessórios

2823-2/00

Fabricação de máquinas e
aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial e
comercial, peças e acessórios

Fabricação de motores elétricos,
peças e acessórios

2710-4/03

Fabricação de motores elétricos,
peças e acessórios

2710-4/03

Fabricação de motores elétricos,
peças e acessórios

2710-4/03

Fabricação de motores elétricos,
peças e acessórios

2543-8/00

Fabricação de ferramentas

2543-8/00

Fabricação de ferramentas

2543-8/00

Fabricação de ferramentas

2543-8/00

Fabricação de ferramentas

2592-6/01

Fabricação de produtos de
trefilados de metal padronizados

2592-6/01

Fabricação de produtos de trefilados
2592-6/01
de metal padronizados

Fabricação de produtos de
trefilados de metal padronizados

2592-6/01

Fabricação de produtos de
trefilados de metal padronizados

2866-6/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria do
plástico, peças e acessórios

2866-6/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria do
plástico, peças e acessórios

2866-6/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria do
plástico, peças e acessórios

2866-6/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria do
plástico, peças e acessórios

1.21.06.1

PECAS, ACESSORIOS E
FERRAMENTAS PARA
MAQUINAS INDUSTRIAIS INDUSTRIA

2869-1/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para uso industrial
específico não especificados
anteriormente, peças e acessórios

2869-1/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para uso industrial
específico não especificados
anteriormente, peças e acessórios

2869-1/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para uso industrial
2869-1/00
específico não especificados
anteriormente, peças e acessórios

Fabricação de máquinas e
equipamentos para uso industrial
específico não especificados
anteriormente, peças e acessórios

1.21.07.0

EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA-INDUSTRIA

3250-7/07

Fabricação de artigos ópticos

3250-7/07

Fabricação de artigos ópticos

3250-7/07

Fabricação de artigos ópticos

3250-7/07

Fabricação de artigos ópticos

1.21.07.0

EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA-INDUSTRIA

3292-2/02

Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança pessoal 3292-2/02
e profissional

Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança pessoal
e profissional

3292-2/02

Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança
pessoal e profissional

3292-2/02

Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança
pessoal e profissional

1.21.08.8

MÁQUINAS
REGISTRADORASINDUSTRIA

2621-3/00

Fabricação de equipamentos de
informática

2621-3/00

Fabricação de equipamentos de
informática

2621-3/00

Fabricação de equipamentos de
informática

2621-3/00

Fabricação de equipamentos de
informática

1.21.08.8

MÁQUINAS
REGISTRADORASINDUSTRIA

2622-1/00

Fabricação de periféricos para
equipamentos de informática

2622-1/00

Fabricação de periféricos para
equipamentos de informática

2622-1/00

Fabricação de periféricos para
equipamentos de informática

2622-1/00

Fabricação de periféricos para
equipamentos de informática
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

1.21.08.8

MÁQUINAS
REGISTRADORASINDUSTRIA

2829-1/01

1.21.08.8

MÁQUINAS
REGISTRADORASINDUSTRIA

1.21.09.6

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
2829-1/01
equipamentos não-eletrônicos para
escritório, peças e acessórios

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
equipamentos não-eletrônicos para
escritório, peças e acessórios

2829-1/01

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
2829-1/01
equipamentos não-eletrônicos
para escritório, peças e acessórios

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
equipamentos não-eletrônicos
para escritório, peças e acessórios

2829-1/01

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
2829-1/01
equipamentos não-eletrônicos para
escritório, peças e acessórios

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
equipamentos não-eletrônicos para
escritório, peças e acessórios

2829-1/01

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
2829-1/01
equipamentos não-eletrônicos
para escritório, peças e acessórios

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
equipamentos não-eletrônicos
para escritório, peças e acessórios

BOMBAS PARA
2829-1/99
COMBUSTÍVEIS-INDUSTRIA

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
2829-1/99
especificados anteriormente, peças
e acessórios

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
2829-1/99
especificados anteriormente, peças
e acessórios

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente,
peças e acessórios

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente,
peças e acessórios

Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de pessoas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de pessoas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias do
vestuário, do couro e de calçados,
peças e acessórios

Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de pessoas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de pessoas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias do
vestuário, do couro e de calçados,
peças e acessórios

Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de pessoas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de pessoas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias
do vestuário, do couro e de
calçados, peças e acessórios

1.21.10.0

ELEVADORES ESCADAS
ROLANTES PEÇAS E
ACESSÓRIOS-INDUSTRIA

2822-4/01

1.21.10.0

ELEVADORES ESCADAS
ROLANTES PEÇAS E
ACESSÓRIOS-INDUSTRIA

2822-4/02

1.21.11.8

1.21.11.8

1.21.12.6

APARELHOS DE
TRANSPORTES E
ELEVAÇÃO DE CARGASINDUSTRIA
APARELHOS DE
TRANSPORTES E
ELEVAÇÃO DE CARGASINDUSTRIA
MÁQUINAS DE COSTURA
PEÇAS E ACESSÓRIOSINDUSTRIA

2822-4/01

2822-4/02

2864-0/00

CNAE 2.1

2822-4/01

2822-4/02

2822-4/01

2822-4/02

2864-0/00

1.21.13.4

MÁQUINAS DE CALCULAR E
2829-1/01
DATILOGRAFAR-INDUSTRIA

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
2829-1/01
equipamentos não-eletrônicos para
escritório, peças e acessórios

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
equipamentos não-eletrônicos para
escritório, peças e acessórios

1.21.13.4

MÁQUINAS DE CALCULAR E
2829-1/01
DATILOGRAFAR-INDUSTRIA

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
2829-1/01
equipamentos não-eletrônicos para
escritório, peças e acessórios
Fabricação de equipamentos de
informática

1.21.14.2

1.21.15.0

MÁQUINAS DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS-INDUSTRIA

2621-3/00

APARELHOS,
EQUIPAMENTOS ELETRICOS
ELETRONICOS PARA USO 2660-4/00
MEDICO E HOSPITALAR INDUSTRIA

2621-3/00

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação

2822-4/01

2822-4/02

2822-4/01

2822-4/02

2864-0/00

CNAE 2.3

2829-1/99

2822-4/01

2822-4/02

2822-4/01

2822-4/02

2864-0/00

Descrição CNAE 2.3

Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de pessoas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de pessoas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias
do vestuário, do couro e de
calçados, peças e acessórios

2829-1/01

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
2829-1/01
equipamentos não-eletrônicos
para escritório, peças e acessórios

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
equipamentos não-eletrônicos
para escritório, peças e acessórios

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
equipamentos não-eletrônicos para
escritório, peças e acessórios

2829-1/01

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
2829-1/01
equipamentos não-eletrônicos
para escritório, peças e acessórios

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
equipamentos não-eletrônicos
para escritório, peças e acessórios

Fabricação de equipamentos de
informática

2621-3/00

Fabricação de equipamentos de
informática

Fabricação de equipamentos de
informática

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação
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2621-3/00

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos 2660-4/00
e equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos
e equipamentos de irradiação

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

1.21.15.0

Descrição CAE

CNAE 2.0

APARELHOS,
EQUIPAMENTOS ELETRICOS
ELETRONICOS PARA USO 3250-7/02
MEDICO E HOSPITALAR INDUSTRIA

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e de 3250-7/02
laboratório

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e de 3250-7/02
laboratório

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e 3250-7/02
de laboratório

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório

2832-1/00

Fabricação de equipamentos para
irrigação agrícola, peças e
acessórios

2832-1/00

Fabricação de equipamentos para
irrigação agrícola, peças e
acessórios

2832-1/00

Fabricação de equipamentos para
irrigação agrícola, peças e
2832-1/00
acessórios

Fabricação de equipamentos para
irrigação agrícola, peças e
acessórios

2833-0/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para a agricultura e
pecuária, peças e acessórios,
exceto para irrigação

2833-0/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para a agricultura e
2833-0/00
pecuária, peças e acessórios,
exceto para irrigação

Fabricação de máquinas e
equipamentos para a agricultura e
pecuária, peças e acessórios,
exceto para irrigação

Fabricação de aparelhos elétricos
de uso pessoal, peças e
2759-7/01
acessórios
Fabricação de outros aparelhos
eletrodomésticos não
2759-7/99
especificados anteriormente,
peças e acessórios

Fabricação de aparelhos elétricos
de uso pessoal, peças e
acessórios
Fabricação de outros aparelhos
eletrodomésticos não
especificados anteriormente,
peças e acessórios

2811-9/00

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
2811-9/00
aviões e veículos rodoviários

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
aviões e veículos rodoviários

2825-9/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para saneamento
básico e ambiental, peças e
acessórios

2825-9/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para saneamento
básico e ambiental, peças e
acessórios

2829-1/99

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente,
peças e acessórios

1.21.16.9

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
AGROPECUÁRIOSINDUSTRIA

1.21.16.9

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
AGROPECUÁRIOSINDUSTRIA

2833-0/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para a agricultura e
pecuária, peças e acessórios,
exceto para irrigação

1.21.17.7

APARELHOS
ELETRODOMÉSTICOSINDUSTRIA

2759-7/01

Fabricação de aparelhos elétricos
2759-7/01
de uso pessoal, peças e acessórios

Fabricação de aparelhos elétricos
2759-7/01
de uso pessoal, peças e acessórios

1.21.17.7

APARELHOS
ELETRODOMÉSTICOSINDUSTRIA

2759-7/99

Fabricação de outros aparelhos
eletrodomésticos não especificados 2759-7/99
anteriormente, peças e acessórios

Fabricação de outros aparelhos
eletrodomésticos não especificados 2759-7/99
anteriormente, peças e acessórios

2811-9/00

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
aviões e veículos rodoviários

2825-9/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para saneamento
básico e ambiental, peças e
acessórios

1.21.18.5

MOTORES DE COMBUSTÃO2811-9/00
INDUSTRIA

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
aviões e veículos rodoviários

1.21.19.3

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA
2825-9/00
INSTALAÇÕES COMERCIAIS
E INDUSTRIAIS-INDUSTRIA

Fabricação de máquinas e
equipamentos para saneamento
básico e ambiental, peças e
acessórios

1.21.19.3

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA
2829-1/99
INSTALAÇÕES COMERCIAIS
E INDUSTRIAIS-INDUSTRIA

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
2829-1/99
especificados anteriormente, peças
e acessórios

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
2829-1/99
especificados anteriormente, peças
e acessórios
Fabricação de outras máquinas e
equipamentos para uso na extração
2852-6/00
mineral, peças e acessórios, exceto
na extração de petróleo

1.21.20.7

EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO CIVILINDUSTRIA

2852-6/00

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos para uso na extração
2852-6/00
mineral, peças e acessórios, exceto
na extração de petróleo

1.21.20.7

EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO CIVILINDUSTRIA

2854-2/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para terraplenagem,
2854-2/00
pavimentação e construção, peças
e acessórios, exceto tratores

Fabricação de máquinas e
equipamentos para terraplenagem,
2854-2/00
pavimentação e construção, peças e
acessórios, exceto tratores
Fabricação de máquinas e
aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial e
comercial, peças e acessórios

1.21.21.5

APARELHOS DE
2823-2/00
REFRIGERAÇÃO-INDUSTRIA

Fabricação de máquinas e
aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial e
comercial, peças e acessórios

1.21.22.3

CORREIAS PARA MÁQUINAS
2219-6/00
E MOTORES-INDUSTRIA

Fabricação de artefatos de borracha
2219-6/00
não especificados anteriormente

2823-2/00

2823-2/00

Fabricação de artefatos de borracha
2219-6/00
não especificados anteriormente
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Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente,
peças e acessórios
Fabricação de outras máquinas e
equipamentos para uso na
extração mineral, peças e
acessórios, exceto na extração de
petróleo
Fabricação de máquinas e
equipamentos para
terraplenagem, pavimentação e
construção, peças e acessórios,
exceto tratores
Fabricação de máquinas e
aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial e
comercial, peças e acessórios
Fabricação de artefatos de
borracha não especificados
anteriormente

2852-6/00

2854-2/00

2823-2/00

2219-6/00

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos para uso na
extração mineral, peças e
acessórios, exceto na extração de
petróleo
Fabricação de máquinas e
equipamentos para
terraplenagem, pavimentação e
construção, peças e acessórios,
exceto tratores
Fabricação de máquinas e
aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial e
comercial, peças e acessórios
Fabricação de artefatos de
borracha não especificados
anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0
CNAE 2.1
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso
3314-7/10
geral não especificados
anteriormente

Descrição CNAE 2.1
CNAE 2.2
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso
3314-7/10
geral não especificados
anteriormente

Descrição CNAE 2.2
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
uso geral não especificados
anteriormente
Fabricação de outros
equipamentos e aparelhos
elétricos não especificados
anteriormente

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
uso geral não especificados
anteriormente
Fabricação de outros
equipamentos e aparelhos
elétricos não especificados
anteriormente

1.21.23.1

MONTAGEM DE MÁQUINAS
APARELHOS E
3314-7/10
EQUIPAMENTOS

1.21.24.0

APARELHOS E
FERRAMENTAS ELÉTRICOS- 2790-2/99
INDUSTRIA

Fabricação de outros equipamentos
e aparelhos elétricos não
2790-2/99
especificados anteriormente

Fabricação de outros equipamentos
e aparelhos elétricos não
2790-2/99
especificados anteriormente

1.21.24.0

APARELHOS E
FERRAMENTAS ELÉTRICOS- 2840-2/00
INDUSTRIA

Fabricação de máquinasferramenta, peças e acessórios

Fabricação de máquinasferramenta, peças e acessórios

2840-2/00

Fabricação de máquinasferramenta, peças e acessórios

2840-2/00

Fabricação de máquinasferramenta, peças e acessórios

Fabricação de equipamentos
hidráulicos e pneumáticos, peças e 2812-7/00
acessórios, exceto válvulas

Fabricação de equipamentos
hidráulicos e pneumáticos, peças e
acessórios, exceto válvulas

2812-7/00

Fabricação de equipamentos
hidráulicos e pneumáticos, peças
e acessórios, exceto válvulas

2812-7/00

Fabricação de equipamentos
hidráulicos e pneumáticos, peças
e acessórios, exceto válvulas

Fabricação de aparelhos elétricos
2759-7/01
de uso pessoal, peças e acessórios

Fabricação de aparelhos elétricos
2759-7/01
de uso pessoal, peças e acessórios

Fabricação de aparelhos elétricos
de uso pessoal, peças e
2759-7/01
acessórios

Fabricação de aparelhos elétricos
de uso pessoal, peças e
acessórios

Fabricação de outros aparelhos
eletrodomésticos não especificados 2759-7/99
anteriormente, peças e acessórios

Fabricação de outros aparelhos
eletrodomésticos não especificados 2759-7/99
anteriormente, peças e acessórios

Fabricação de outros aparelhos
eletrodomésticos não
especificados anteriormente,
peças e acessórios

2759-7/99

Fabricação de outros aparelhos
eletrodomésticos não
especificados anteriormente,
peças e acessórios

2812-7/00

Fabricação de equipamentos
hidráulicos e pneumáticos, peças e 2812-7/00
acessórios, exceto válvulas

Fabricação de equipamentos
hidráulicos e pneumáticos, peças e
acessórios, exceto válvulas

Fabricação de equipamentos
hidráulicos e pneumáticos, peças
e acessórios, exceto válvulas

2812-7/00

Fabricação de equipamentos
hidráulicos e pneumáticos, peças
e acessórios, exceto válvulas

1.21.28.2

MOTORES A EXPLOSÃO
2910-7/03
PARA VEÍCULOS-INDUSTRIA

Fabricação de motores para
2910-7/03
automóveis, camionetas e utilitários

Fabricação de motores para
2910-7/03
automóveis, camionetas e utilitários

Fabricação de motores para
automóveis, camionetas e
utilitários

2910-7/03

Fabricação de motores para
automóveis, camionetas e
utilitários

1.21.28.2

MOTORES A EXPLOSÃO
2920-4/02
PARA VEÍCULOS-INDUSTRIA

Fabricação de motores para
caminhões e ônibus

2920-4/02

Fabricação de motores para
caminhões e ônibus

2920-4/02

Fabricação de motores para
caminhões e ônibus

2920-4/02

Fabricação de motores para
caminhões e ônibus

1.21.29.0

COMPACTADORES DE LIXO2825-9/00
INDUSTRIA

Fabricação de máquinas e
equipamentos para saneamento
básico e ambiental, peças e
acessórios

2825-9/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para saneamento
básico e ambiental, peças e
acessórios

2825-9/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para saneamento
básico e ambiental, peças e
acessórios

2825-9/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para saneamento
básico e ambiental, peças e
acessórios

1.21.29.0

COMPACTADORES DE LIXO2829-1/99
INDUSTRIA

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
2829-1/99
especificados anteriormente, peças
e acessórios

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
2829-1/99
especificados anteriormente, peças
e acessórios

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente,
peças e acessórios

2829-1/99

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente,
peças e acessórios

1.21.25.8

1.21.26.6

1.21.26.6

1.21.27.4

PEÇAS E COMPONENTES
DE MOTORES E BOMBAS
HIDRAUL-INDUSTRIA

2812-7/00

APARELHO PARA
MASSAGISTA, ESTETICISTA
2759-7/01
E USO PESSOAL INDUSTRIA
APARELHO PARA
MASSAGISTA, ESTETICISTA
2759-7/99
E USO PESSOAL INDUSTRIA
BOMBAS HIDRÁULICASINDUSTRIA

2840-2/00

2812-7/00

3314-7/10

2790-2/99

1.21.30.4

DIGITAIS ELETRÔNICOSINDUSTRIA

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

1.21.31.2

EQUIPAMENTOS
SUBMARINOS-INDUSTRIA

2543-8/00

Fabricação de ferramentas

2543-8/00

Fabricação de ferramentas

2543-8/00

Fabricação de ferramentas

2543-8/00

Fabricação de ferramentas

1.21.31.2

EQUIPAMENTOS
SUBMARINOS-INDUSTRIA

2869-1/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para uso industrial
específico não especificados
anteriormente, peças e acessórios

2869-1/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para uso industrial
específico não especificados
anteriormente, peças e acessórios

2869-1/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para uso industrial
2869-1/00
específico não especificados
anteriormente, peças e acessórios
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Fabricação de máquinas e
equipamentos para uso industrial
específico não especificados
anteriormente, peças e acessórios

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

1.21.32.0

COMPRESSORESINDUSTRIA

2814-3/01

Fabricação de compressores para
uso industrial, peças e acessórios

2814-3/01

Fabricação de compressores para
uso industrial, peças e acessórios

2814-3/01

Fabricação de compressores para
2814-3/01
uso industrial, peças e acessórios

Fabricação de compressores para
uso industrial, peças e acessórios

1.21.32.0

COMPRESSORESINDUSTRIA

2814-3/02

1.21.33.9

PEÇAS PARA MOTORES A
EXPLOSÃO-INDUSTRIA

2941-7/00

Fabricação de compressores para
uso não industrial, peças e
2814-3/02
acessórios
Fabricação de peças e acessórios
para o sistema motor de veículos 2941-7/00
automotores

Fabricação de compressores para
uso não industrial, peças e
acessórios
Fabricação de peças e acessórios
para o sistema motor de veículos
automotores

1.21.34.7

Fabricação de compressores para
uso não industrial, peças e
acessórios
Fabricação de peças e acessórios
para o sistema motor de veículos
automotores

2814-3/02

2941-7/00

Fabricação de compressores para
uso não industrial, peças e
acessórios
Fabricação de peças e acessórios
para o sistema motor de veículos
automotores

2814-3/02

2941-7/00

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
2829-1/01
equipamentos não-eletrônicos para
escritório, peças e acessórios

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
equipamentos não-eletrônicos para
escritório, peças e acessórios

2829-1/01

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
2829-1/01
equipamentos não-eletrônicos
para escritório, peças e acessórios

Fabricação de máquinas de
escrever, calcular e outros
equipamentos não-eletrônicos
para escritório, peças e acessórios

2622-1/00

Fabricação de periféricos para
equipamentos de informática

Fabricação de periféricos para
equipamentos de informática

2622-1/00

Fabricação de periféricos para
equipamentos de informática

2622-1/00

Fabricação de periféricos para
equipamentos de informática

Fabricação de aparelhos telefônicos
e de outros equipamentos de
2632-9/00
comunicação, peças e acessórios

Fabricação de aparelhos
telefônicos e de outros
equipamentos de comunicação,
peças e acessórios

2632-9/00

Fabricação de aparelhos
telefônicos e de outros
equipamentos de comunicação,
peças e acessórios

Fabricação de equipamentos para
sinalização e alarme

2790-2/02

Fabricação de equipamentos para
2790-2/02
sinalização e alarme

Fabricação de equipamentos para
sinalização e alarme

2815-1/01

Fabricação de rolamentos para
fins industriais

Fabricação de rolamentos para
fins industriais

MÁQUINAS
REPROGRÁFICAS PEÇAS E 2829-1/01
ACESSÓRIOS-INDUSTRIA

1.21.35.5

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

1.21.35.5

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

2632-9/00

Fabricação de aparelhos telefônicos
e de outros equipamentos de
2632-9/00
comunicação, peças e acessórios

1.21.35.5

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

2790-2/02

Fabricação de equipamentos para
sinalização e alarme

1.21.35.5

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

2815-1/01

Fabricação de rolamentos para fins
2815-1/01
industriais

Fabricação de rolamentos para fins
industriais

1.21.35.5

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

2815-1/02

1.21.35.5

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

2824-1/01

Fabricação de equipamentos de
transmissão para fins industriais,
exceto rolamentos
Fabricação de aparelhos e
equipamentos de ar condicionado
para uso industrial

Fabricação de equipamentos de
transmissão para fins industriais,
exceto rolamentos
Fabricação de aparelhos e
equipamentos de ar condicionado
para uso industrial

1.21.35.5

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

2824-1/02

1.21.35.5

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

2851-8/00

1.21.35.5

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

2861-5/00

1.21.35.5

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

2862-3/00

1.21.35.5

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

2863-1/00

1.21.35.5

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

2865-8/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de ar condicionado
para uso não-industrial
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a prospecção e
extração de petróleo, peças e
acessórios
Fabricação de máquinas para a
indústria metalúrgica, peças e
acessórios, exceto máquinasferramenta
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias de
alimentos, bebidas e fumo, peças e
acessórios
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria têxtil,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias de
celulose, papel e papelão e
artefatos, peças e acessórios

2622-1/00

2790-2/02

2815-1/02

2824-1/01

2824-1/02

2851-8/00

2861-5/00

2862-3/00

2863-1/00

2865-8/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de ar condicionado
para uso não-industrial
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a prospecção e
extração de petróleo, peças e
acessórios
Fabricação de máquinas para a
indústria metalúrgica, peças e
acessórios, exceto máquinasferramenta
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias de
alimentos, bebidas e fumo, peças e
acessórios
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria têxtil,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias de
celulose, papel e papelão e
artefatos, peças e acessórios
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2815-1/02

2824-1/01

2824-1/02

2851-8/00

2861-5/00

2862-3/00

2863-1/00

2865-8/00

2815-1/01

Fabricação de equipamentos de
transmissão para fins industriais, 2815-1/02
exceto rolamentos
Fabricação de aparelhos e
equipamentos de ar condicionado 2824-1/01
para uso industrial

Fabricação de equipamentos de
transmissão para fins industriais,
exceto rolamentos
Fabricação de aparelhos e
equipamentos de ar condicionado
para uso industrial

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de ar condicionado 2824-1/02
para uso não-industrial

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de ar condicionado
para uso não-industrial

Fabricação de máquinas e
equipamentos para a prospecção
e extração de petróleo, peças e
acessórios
Fabricação de máquinas para a
indústria metalúrgica, peças e
acessórios, exceto máquinasferramenta
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias
de alimentos, bebidas e fumo,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria
têxtil, peças e acessórios
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias
de celulose, papel e papelão e
artefatos, peças e acessórios

Fabricação de máquinas e
equipamentos para a prospecção
e extração de petróleo, peças e
acessórios
Fabricação de máquinas para a
indústria metalúrgica, peças e
acessórios, exceto máquinasferramenta
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias
de alimentos, bebidas e fumo,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria
têxtil, peças e acessórios
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias
de celulose, papel e papelão e
artefatos, peças e acessórios

2851-8/00

2861-5/00

2862-3/00

2863-1/00

2865-8/00

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
1.21.35.5

Descrição CAE

CNAE 2.0

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

2866-6/00

1.21.36.3

APARELHOS,
EQUIPAMENTOS PARA
2813-5/00
INSTALACOES HIDRAULICAS
- INDUSTRIA

1.21.37.1

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS TÉRMICOS- 2821-6/01
INDUSTRIA

1.21.37.1

Descrição CNAE 2.0
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria do
plástico, peças e acessórios
Fabricação de válvulas, registros e
dispositivos semelhantes, peças e
acessórios

CNAE 2.1
2866-6/00

2813-5/00

Descrição CNAE 2.1
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria do
plástico, peças e acessórios
Fabricação de válvulas, registros e
dispositivos semelhantes, peças e
acessórios

CNAE 2.2
2866-6/00

2813-5/00

Descrição CNAE 2.2
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria do
plástico, peças e acessórios

Fabricação de válvulas, registros e
dispositivos semelhantes, peças e
acessórios
Fabricação de fornos industriais,
aparelhos e equipamentos nãoelétricos para instalações
térmicas, peças e acessórios
Fabricação de estufas e fornos
elétricos para fins industriais,
peças e acessórios

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS TÉRMICOS- 2821-6/02
INDUSTRIA

Fabricação de fornos industriais,
aparelhos e equipamentos não2821-6/01
elétricos para instalações térmicas,
peças e acessórios
Fabricação de estufas e fornos
elétricos para fins industriais, peças 2821-6/02
e acessórios

Fabricação de fornos industriais,
aparelhos e equipamentos nãoelétricos para instalações
térmicas, peças e acessórios
Fabricação de estufas e fornos
elétricos para fins industriais,
peças e acessórios

1.21.38.0

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS- 2731-7/00
INDUSTRIA

Fabricação de aparelhos e
equipamentos para distribuição e
controle de energia elétrica

Fabricação de aparelhos e
equipamentos para distribuição e
controle de energia elétrica

Fabricação de aparelhos e
equipamentos para distribuição e
controle de energia elétrica

1.21.38.0

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS- 2790-2/99
INDUSTRIA

Fabricação de outros equipamentos
e aparelhos elétricos não
2790-2/99
especificados anteriormente

Fabricação de outros equipamentos
e aparelhos elétricos não
2790-2/99
especificados anteriormente

2751-1/00

Fabricação de fogões,
refrigeradores e máquinas de lavar
2751-1/00
e secar para uso doméstico, peças
e acessórios

Fabricação de fogões, refrigeradores
e máquinas de lavar e secar para
2751-1/00
uso doméstico, peças e acessórios

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS ELETRICOS
ELETRÔNICOS PARA USO 2790-2/99
COMERCIAL E INDUSTRIAL INDUSTRIA

Fabricação de outros equipamentos
e aparelhos elétricos não
2790-2/99
especificados anteriormente

1.21.39.8

1.21.40.1

1.21.41.0

1.21.42.8

1.21.43.6

1.21.43.6

FOGÕES-INDUSTRIA

APARELHOS PARA
CAPTAÇÃO DE ENERGIA
SOLAR-INDUSTRIA

2821-6/01

APARELHOS
CATALISADORES2094-1/00
INDUSTRIA
MÁQUINAS DE SERIGRAFIA
PEÇAS E ACESSÓRIOS2543-8/00
INDUSTRIA
MÁQUINAS DE SERIGRAFIA
PEÇAS E ACESSÓRIOS2869-1/00
INDUSTRIA

1.21.44.4

EQUIPAMENTOS CONTRA
INCÊNDIO-INDUSTRIA

1.22.01.7

MATERIAL ELÉTRICOINDUSTRIA

2731-7/00

2866-6/00

Descrição CNAE 2.3
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria do
plástico, peças e acessórios

Fabricação de válvulas, registros e
dispositivos semelhantes, peças e 2813-5/00
acessórios

Fabricação de fornos industriais,
aparelhos e equipamentos não2821-6/01
elétricos para instalações térmicas,
peças e acessórios
Fabricação de estufas e fornos
elétricos para fins industriais, peças 2821-6/02
e acessórios

2731-7/00

CNAE 2.3

2821-6/01

2821-6/02

2731-7/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos para distribuição e
controle de energia elétrica

Fabricação de outros
equipamentos e aparelhos
2790-2/99
elétricos não especificados
anteriormente
Fabricação de fogões,
refrigeradores e máquinas de lavar
2751-1/00
e secar para uso doméstico,
peças e acessórios

Fabricação de outros
equipamentos e aparelhos
elétricos não especificados
anteriormente
Fabricação de fogões,
refrigeradores e máquinas de lavar
e secar para uso doméstico,
peças e acessórios

Fabricação de outros equipamentos
e aparelhos elétricos não
2790-2/99
especificados anteriormente

Fabricação de outros
equipamentos e aparelhos
elétricos não especificados
anteriormente

2790-2/99

Fabricação de outros
equipamentos e aparelhos
elétricos não especificados
anteriormente

Fabricação de fornos industriais,
aparelhos e equipamentos não2821-6/01
elétricos para instalações térmicas,
peças e acessórios

Fabricação de fornos industriais,
aparelhos e equipamentos nãoelétricos para instalações térmicas,
peças e acessórios

2821-6/01

Fabricação de fornos industriais,
aparelhos e equipamentos nãoelétricos para instalações
térmicas, peças e acessórios

2821-6/01

Fabricação de fornos industriais,
aparelhos e equipamentos nãoelétricos para instalações
térmicas, peças e acessórios

Fabricação de catalisadores

2094-1/00

Fabricação de catalisadores

2094-1/00

Fabricação de catalisadores

2094-1/00

Fabricação de catalisadores

Fabricação de ferramentas

2543-8/00

Fabricação de ferramentas

2543-8/00

Fabricação de ferramentas

2543-8/00

Fabricação de ferramentas

Fabricação de máquinas e
equipamentos para uso industrial
específico não especificados
anteriormente, peças e acessórios

2869-1/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para uso industrial
específico não especificados
anteriormente, peças e acessórios

2869-1/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para uso industrial
2869-1/00
específico não especificados
anteriormente, peças e acessórios

Fabricação de máquinas e
equipamentos para uso industrial
específico não especificados
anteriormente, peças e acessórios

2829-1/99

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
2829-1/99
especificados anteriormente, peças
e acessórios

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
2829-1/99
especificados anteriormente, peças
e acessórios

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente,
peças e acessórios

2829-1/99

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente,
peças e acessórios

2732-5/00

Fabricação de material elétrico para
2732-5/00
instalações em circuito de consumo

Fabricação de material elétrico para
2732-5/00
instalações em circuito de consumo

Fabricação de material elétrico
para instalações em circuito de
consumo

2732-5/00

Fabricação de material elétrico
para instalações em circuito de
consumo

Página 14

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
1.22.02.5

1.22.02.5

1.22.03.3

1.22.04.1

Descrição CAE
GERADORES MOTORES
CONVERSORES E
TRANSFORMADORESINDUSTRIA
GERADORES MOTORES
CONVERSORES E
TRANSFORMADORESINDUSTRIA
TRANSFORMADORES PARA
APARELHOS
ELETRODOMÉSTICOSINDUSTRIA

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

2710-4/01

Fabricação de geradores de
corrente contínua e alternada,
peças e acessórios

2710-4/01

2710-4/02

2710-4/02

MATERIAL ELÉTRICO PARA
2945-0/00
VEÍCULOS-INDUSTRIA

1.22.05.0

ACUMULADORESINDUSTRIA

2721-0/00

1.22.05.0

ACUMULADORESINDUSTRIA

2722-8/01

Fabricação de transformadores,
indutores, conversores,
sincronizadores e semelhantes,
peças e acessórios
Fabricação de transformadores,
indutores, conversores,
sincronizadores e semelhantes,
peças e acessórios
Fabricação de material elétrico e
eletrônico para veículos
automotores, exceto baterias
Fabricação de pilhas, baterias e
acumuladores elétricos, exceto para
veículos automotores
Fabricação de baterias e
acumuladores para veículos
automotores

2710-4/02

2710-4/02

2945-0/00

2721-0/00

2722-8/01

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Fabricação de geradores de
corrente contínua e alternada, peças 2710-4/01
e acessórios

Fabricação de geradores de
corrente contínua e alternada,
peças e acessórios

2710-4/01

Fabricação de geradores de
corrente contínua e alternada,
peças e acessórios

Fabricação de transformadores,
indutores, conversores,
sincronizadores e semelhantes,
peças e acessórios
Fabricação de transformadores,
indutores, conversores,
sincronizadores e semelhantes,
peças e acessórios
Fabricação de material elétrico e
eletrônico para veículos
automotores, exceto baterias
Fabricação de pilhas, baterias e
acumuladores elétricos, exceto para
veículos automotores
Fabricação de baterias e
acumuladores para veículos
automotores

Fabricação de transformadores,
indutores, conversores,
sincronizadores e semelhantes,
peças e acessórios
Fabricação de transformadores,
indutores, conversores,
sincronizadores e semelhantes,
peças e acessórios
Fabricação de material elétrico e
eletrônico para veículos
automotores, exceto baterias
Fabricação de pilhas, baterias e
acumuladores elétricos, exceto
para veículos automotores
Fabricação de baterias e
acumuladores para veículos
automotores

2710-4/02

2710-4/02

2945-0/00

2721-0/00

2722-8/01

2710-4/02

2710-4/02

2945-0/00

2721-0/00

2722-8/01

Fabricação de transformadores,
indutores, conversores,
sincronizadores e semelhantes,
peças e acessórios
Fabricação de transformadores,
indutores, conversores,
sincronizadores e semelhantes,
peças e acessórios
Fabricação de material elétrico e
eletrônico para veículos
automotores, exceto baterias
Fabricação de pilhas, baterias e
acumuladores elétricos, exceto
para veículos automotores
Fabricação de baterias e
acumuladores para veículos
automotores

1.22.06.8

APARELHOS ELÉTRICOS DE
2651-5/00
MEDIDA-INDUSTRIA

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

1.22.07.6

FIOS CABOS E
CONDUTORES ELÉTRICOS- 2733-3/00
INDUSTRIA

Fabricação de fios, cabos e
condutores elétricos isolados

2733-3/00

Fabricação de fios, cabos e
condutores elétricos isolados

2733-3/00

Fabricação de fios, cabos e
condutores elétricos isolados

2733-3/00

Fabricação de fios, cabos e
condutores elétricos isolados

1.22.08.4

ELETRODOS-INDUSTRIA

2790-2/01

Fabricação de eletrodos, contatos e
outros artigos de carvão e grafita
2790-2/01
para uso elétrico, eletroimãs e
isoladores

Fabricação de eletrodos, contatos e
outros artigos de carvão e grafita
2790-2/01
para uso elétrico, eletroimãs e
isoladores

1.22.09.2

RESISTÊNCIAS E
CONDENSADORES
ELÉTRICOS-INDUSTRIA

2759-7/01

Fabricação de aparelhos elétricos
2759-7/01
de uso pessoal, peças e acessórios

Fabricação de aparelhos elétricos
2759-7/01
de uso pessoal, peças e acessórios

1.22.09.2

RESISTÊNCIAS E
CONDENSADORES
ELÉTRICOS-INDUSTRIA

2759-7/99

Fabricação de outros aparelhos
eletrodomésticos não especificados 2759-7/99
anteriormente, peças e acessórios

Fabricação de outros aparelhos
eletrodomésticos não especificados 2759-7/99
anteriormente, peças e acessórios

Fabricação de pilhas, baterias e
acumuladores elétricos, exceto para 2721-0/00
veículos automotores
Fabricação de lâmpadas
2740-6/01

Fabricação de pilhas, baterias e
acumuladores elétricos, exceto para 2721-0/00
veículos automotores
Fabricação de lâmpadas
2740-6/01

2732-5/00

Fabricação de material elétrico para
2732-5/00
instalações em circuito de consumo

Fabricação de material elétrico para
2732-5/00
instalações em circuito de consumo

Fabricação de material elétrico
para instalações em circuito de
consumo

2732-5/00

Fabricação de material elétrico
para instalações em circuito de
consumo

2610-8/00

Fabricação de componentes
eletrônicos

2610-8/00

Fabricação de componentes
eletrônicos

2610-8/00

Fabricação de componentes
eletrônicos

2610-8/00

Fabricação de componentes
eletrônicos

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo

2640-0/00

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo

2640-0/00

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e 2640-0/00
amplificação de áudio e vídeo

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo

Fabricação de luminárias e outros
equipamentos de iluminação

2740-6/02

Fabricação de luminárias e outros
equipamentos de iluminação

2740-6/02

Fabricação de luminárias e outros
2740-6/02
equipamentos de iluminação

Fabricação de luminárias e outros
equipamentos de iluminação

1.22.10.6
1.22.11.4
1.22.12.2

1.22.13.0

1.22.14.9

1.22.15.7

PILHAS SECAS-INDUSTRIA 2721-0/00
LÂMPADAS-INDUSTRIA
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PARA
INSTALAÇÃO ELÉTRICAINDUSTRIA
MATERIAL ELETRÔNICOINDUSTRIA

2740-6/01

ALTO FALANTES E CAIXAS
2640-0/00
ACÚSTICAS-INDUSTRIA

LUMINÁRIAS-INDUSTRIA

2740-6/02
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Fabricação de eletrodos, contatos
e outros artigos de carvão e grafita
para uso elétrico, eletroimãs e
isoladores
Fabricação de aparelhos elétricos
de uso pessoal, peças e
acessórios
Fabricação de outros aparelhos
eletrodomésticos não
especificados anteriormente,
peças e acessórios
Fabricação de pilhas, baterias e
acumuladores elétricos, exceto
para veículos automotores
Fabricação de lâmpadas

2790-2/01

2759-7/01

2759-7/99

2721-0/00
2740-6/01

Fabricação de eletrodos, contatos
e outros artigos de carvão e grafita
para uso elétrico, eletroimãs e
isoladores
Fabricação de aparelhos elétricos
de uso pessoal, peças e
acessórios
Fabricação de outros aparelhos
eletrodomésticos não
especificados anteriormente,
peças e acessórios
Fabricação de pilhas, baterias e
acumuladores elétricos, exceto
para veículos automotores
Fabricação de lâmpadas

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

1.22.16.5

PEÇAS PARA APARELHOS
ELÉTRICOS-INDUSTRIA

2790-2/99

Fabricação de outros equipamentos
e aparelhos elétricos não
2790-2/99
especificados anteriormente

Fabricação de outros equipamentos
e aparelhos elétricos não
2790-2/99
especificados anteriormente

1.22.17.3

PEÇAS PARA APARELHOS
2610-8/00
ELETRÔNICOS-INDUSTRIA

Fabricação de componentes
eletrônicos

2610-8/00

Fabricação de componentes
eletrônicos

2610-8/00

1.23.01.3

APARELHOS DE
TELECOMUNICAÇÃO E
2631-1/00
COMUNICAÇÃO-INDUSTRIA

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

1.23.02.1

APARELHOS,
EQUIPAMENTOS PARA
TELEFONIA E ACESSORIOS 2631-1/00
NÃO ELETRICOS INDUSTRIA

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

1.23.03.0

APARELHOS,
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E
ACESSORIOS PARA
2631-1/00
TELEGRAFO SEM FIO INDUSTRIA

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

Fabricação de aparelhos telefônicos
e de outros equipamentos de
2632-9/00
comunicação, peças e acessórios

Fabricação de aparelhos telefônicos
e de outros equipamentos de
2632-9/00
comunicação, peças e acessórios

Fabricação de aparelhos
telefônicos e de outros
equipamentos de comunicação,
peças e acessórios

2632-9/00

Fabricação de aparelhos
telefônicos e de outros
equipamentos de comunicação,
peças e acessórios

Fabricação de equipamentos para
sinalização e alarme

2790-2/02

Fabricação de equipamentos para
sinalização e alarme

2790-2/02

Fabricação de equipamentos para
2790-2/02
sinalização e alarme

Fabricação de equipamentos para
sinalização e alarme

1.23.04.8

1.23.04.8

APARELHO DE SINALIZAÇÃO
E PAINÉIS ELETRÔNICOS
2632-9/00
PEÇAS E ACESSÓRIOS INDUSTRIA
APARELHO DE SINALIZAÇÃO
E PAINÉIS ELETRÔNICOS
2790-2/02
PEÇAS E ACESSÓRIOS INDUSTRIA

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2
Fabricação de outros
equipamentos e aparelhos
elétricos não especificados
anteriormente
Fabricação de componentes
eletrônicos

CNAE 2.3
2790-2/99

2610-8/00

Descrição CNAE 2.3
Fabricação de outros
equipamentos e aparelhos
elétricos não especificados
anteriormente
Fabricação de componentes
eletrônicos

1.23.05.6

TELEVISORES RÁDIOS E
TOCA DISCOS-INDUSTRIA

2640-0/00

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo

2640-0/00

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo

2640-0/00

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e 2640-0/00
amplificação de áudio e vídeo

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo

1.23.06.4

ANTENAS-INDUSTRIA

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

1.23.06.4

ANTENAS-INDUSTRIA

2640-0/00

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo

2640-0/00

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo

2640-0/00

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e 2640-0/00
amplificação de áudio e vídeo

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo

PECAS, ACESSORIOS NÃO
ELETRONICOS PARA TOCA
2640-0/00
DISCO, TELEVISAO E
RADIOS - INDUSTRIA

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo

2640-0/00

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo

2640-0/00

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e 2640-0/00
amplificação de áudio e vídeo

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo

1.23.07.2
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2631-1/00

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

1.23.08.0

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
TRANSMISSORES DE
RADIOFONIA - INDUSTRIA

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

2631-1/00

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação,
peças e acessórios

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo

2640-0/00

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo

2640-0/00

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e 2640-0/00
amplificação de áudio e vídeo

Fabricação de aparelhos de
recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo

Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos
ortopédicos em geral sob
encomenda
Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos
ortopédicos em geral, exceto sob
encomenda
Fabricação de aparelhos
telefônicos e de outros
equipamentos de comunicação,
peças e acessórios

Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos
ortopédicos em geral sob
encomenda
Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos
ortopédicos em geral, exceto sob
encomenda
Fabricação de aparelhos
telefônicos e de outros
equipamentos de comunicação,
peças e acessórios

1.23.09.9

APARELHOS DE GRAVACAO,
AMPLIFICACAO DE SOM E 2640-0/00
AUDIO - INDUSTRIA

1.23.10.2

APARELHOS DE AUDIÇÃO3250-7/03
INDUSTRIA

Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de defeitos
3250-7/03
físicos e aparelhos ortopédicos em
geral sob encomenda

Fabricação de aparelhos e utensílios
para correção de defeitos físicos e
3250-7/03
aparelhos ortopédicos em geral sob
encomenda

1.23.10.2

APARELHOS DE AUDIÇÃO3250-7/04
INDUSTRIA

Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de defeitos
3250-7/04
físicos e aparelhos ortopédicos em
geral, exceto sob encomenda

Fabricação de aparelhos e utensílios
para correção de defeitos físicos e
3250-7/04
aparelhos ortopédicos em geral,
exceto sob encomenda

1.23.11.0

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
2632-9/00
ELETRÔNICOS-INDUSTRIA

Fabricação de aparelhos telefônicos
e de outros equipamentos de
2632-9/00
comunicação, peças e acessórios

Fabricação de aparelhos telefônicos
e de outros equipamentos de
2632-9/00
comunicação, peças e acessórios

3250-7/03

3250-7/04

2632-9/00

1.24.01.0

MOTORES MARÍTIMOSINDUSTRIA

2811-9/00

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
aviões e veículos rodoviários

2811-9/00

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
aviões e veículos rodoviários

2811-9/00

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
2811-9/00
aviões e veículos rodoviários

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
aviões e veículos rodoviários

1.24.02.8

CONSTRUÇÃO DE
EMBARCAÇÕES

3011-3/01

Construção de embarcações de
grande porte

3011-3/01

Construção de embarcações de
grande porte

3011-3/01

Construção de embarcações de
grande porte

Construção de embarcações de
grande porte

1.24.02.8

CONSTRUÇÃO DE
EMBARCAÇÕES

3011-3/02

Construção de embarcações para
uso comercial e para usos
especiais, exceto de grande porte

3011-3/02

Construção de embarcações para
uso comercial e para usos
especiais, exceto de grande porte

3011-3/02

Construção de embarcações para
uso comercial e para usos
3011-3/02
especiais, exceto de grande porte

Construção de embarcações para
uso comercial e para usos
especiais, exceto de grande porte

1.24.02.8

CONSTRUÇÃO DE
EMBARCAÇÕES

3012-1/00

3012-1/00

Construção de embarcações para
esporte e lazer

3012-1/00

1.24.02.8

CONSTRUÇÃO DE
EMBARCAÇÕES

3317-1/01

3317-1/01

Manutenção e reparação de
3317-1/01
embarcações e estruturas flutuantes

1.24.03.6

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA EMBARCAÇÕESINDUSTRIA

2599-3/99

2599-3/99

Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente

2599-3/99

Construção de embarcações para
3012-1/00
esporte e lazer
Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
3317-1/01
flutuantes
Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
2599-3/99
anteriormente

Construção de embarcações para
esporte e lazer
Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes
Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente

1.24.03.6

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA EMBARCAÇÕESINDUSTRIA

2811-9/00

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
aviões e veículos rodoviários

2811-9/00

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
aviões e veículos rodoviários

2811-9/00

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
2811-9/00
aviões e veículos rodoviários

Fabricação de motores e turbinas,
peças e acessórios, exceto para
aviões e veículos rodoviários

1.24.03.6

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA EMBARCAÇÕESINDUSTRIA

3292-2/02

Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança pessoal 3292-2/02
e profissional

Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança pessoal
e profissional

3292-2/02

Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança
pessoal e profissional

Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança
pessoal e profissional

Construção de embarcações para
esporte e lazer
Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes
Fabricação de outros produtos de
metal não especificados
anteriormente
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3011-3/01

3292-2/02

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
1.24.04.4

1.24.05.2

1.24.06.0
1.24.06.0

Descrição CAE

CNAE 2.0

VEÍCULOS FERROVIÁRIOS E
3031-8/00
FERROCARRIS-INDUSTRIA
PEÇAS E ACESSORIOS
PARA VEÍCULOS
3032-6/00
FERROVIARIOS E
FERROCARRIS-INDUSTRIA
VEÍCULOS AUTOMOTORES2910-7/01
INDUSTRIA
VEÍCULOS AUTOMOTORES2920-4/01
INDUSTRIA

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Fabricação de locomotivas, vagões
3031-8/00
e outros materiais rodantes

Fabricação de locomotivas, vagões
e outros materiais rodantes

3031-8/00

Fabricação de peças e acessórios
para veículos ferroviários

3032-6/00

Fabricação de peças e acessórios
para veículos ferroviários

3032-6/00

Fabricação de automóveis,
camionetas e utilitários

2910-7/01

Fabricação de automóveis,
camionetas e utilitários

2910-7/01

Fabricação de caminhões e ônibus 2920-4/01

Fabricação de caminhões e ônibus

2920-4/01

Fabricação de peças e acessórios
para os sistemas de marcha e
2942-5/00
transmissão de veículos
automotores
Fabricação de peças e acessórios
para o sistema de freios de veículos 2943-3/00
automotores

1.24.07.9

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS
2942-5/00
AUTOMOTORES-INDUSTRIA

1.24.07.9

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS
2943-3/00
AUTOMOTORES-INDUSTRIA

Fabricação de peças e acessórios
para os sistemas de marcha e
2942-5/00
transmissão de veículos
automotores
Fabricação de peças e acessórios
para o sistema de freios de veículos 2943-3/00
automotores

1.24.07.9

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS
2944-1/00
AUTOMOTORES-INDUSTRIA

Fabricação de peças e acessórios
para o sistema de direção e
2944-1/00
suspensão de veículos automotores

Fabricação de peças e acessórios
para o sistema de direção e
2944-1/00
suspensão de veículos automotores

1.24.07.9

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS
2949-2/01
AUTOMOTORES-INDUSTRIA

Fabricação de bancos e estofados
para veículos automotores

Fabricação de bancos e estofados
para veículos automotores

1.24.07.9

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS
2949-2/99
AUTOMOTORES-INDUSTRIA

1.24.08.7

1.24.08.7

1.24.08.7

1.24.08.7

CARROÇARIAS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES- 2910-7/02
INDUSTRIA
CARROÇARIAS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES- 2930-1/01
INDUSTRIA
CARROÇARIAS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES- 2930-1/02
INDUSTRIA
CARROÇARIAS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES- 2930-1/03
INDUSTRIA

Fabricação de outras peças e
acessórios para veículos
automotores não especificadas
anteriormente
Fabricação de chassis com motor
para automóveis, camionetas e
utilitários

2949-2/01

2949-2/99

2910-7/02

Fabricação de outras peças e
acessórios para veículos
automotores não especificadas
anteriormente
Fabricação de chassis com motor
para automóveis, camionetas e
utilitários

2949-2/01

2949-2/99

2910-7/02

Fabricação de cabines, carrocerias
2930-1/01
e reboques para caminhões

Fabricação de cabines, carrocerias
e reboques para caminhões

2930-1/01

Fabricação de carrocerias para
ônibus

Fabricação de carrocerias para
ônibus

2930-1/02

Fabricação de cabines, carrocerias
e reboques para outros veículos
2930-1/03
automotores, exceto caminhões e
ônibus

Fabricação de cabines, carrocerias
e reboques para outros veículos
automotores, exceto caminhões e
ônibus

2930-1/03

2930-1/02

1.24.09.5

MOLAS PARA VEÍCULOSINDUSTRIA

2944-1/00

Fabricação de peças e acessórios
para o sistema de direção e
2944-1/00
suspensão de veículos automotores

Fabricação de peças e acessórios
para o sistema de direção e
2944-1/00
suspensão de veículos automotores

1.24.10.9

REBOQUES-INDUSTRIA

2930-1/01

Fabricação de cabines, carrocerias
2930-1/01
e reboques para caminhões

Fabricação de cabines, carrocerias
e reboques para caminhões

2930-1/01

Fabricação de automóveis,
camionetas e utilitários

Fabricação de automóveis,
camionetas e utilitários

2910-7/01

Fabricação de caminhões e ônibus 2920-4/01

Fabricação de caminhões e ônibus

2920-4/01

Fabricação de aeronaves

Fabricação de aeronaves

3041-5/00

1.24.11.7
1.24.11.7
1.24.12.5

MONTAGEM DE VEÍCULOS
2910-7/01
AUTOMOTORES
MONTAGEM DE VEÍCULOS
2920-4/01
AUTOMOTORES
AERONAVES-INDUSTRIA

3041-5/00

2910-7/01

3041-5/00
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Descrição CNAE 2.2
Fabricação de locomotivas,
vagões e outros materiais
rodantes

CNAE 2.3
3031-8/00

Descrição CNAE 2.3
Fabricação de locomotivas,
vagões e outros materiais
rodantes

Fabricação de peças e acessórios
3032-6/00
para veículos ferroviários

Fabricação de peças e acessórios
para veículos ferroviários

Fabricação de automóveis,
camionetas e utilitários
Fabricação de caminhões e
ônibus
Fabricação de peças e acessórios
para os sistemas de marcha e
transmissão de veículos
automotores
Fabricação de peças e acessórios
para o sistema de freios de
veículos automotores
Fabricação de peças e acessórios
para o sistema de direção e
suspensão de veículos
automotores

Fabricação de automóveis,
camionetas e utilitários
Fabricação de caminhões e
ônibus
Fabricação de peças e acessórios
para os sistemas de marcha e
transmissão de veículos
automotores
Fabricação de peças e acessórios
para o sistema de freios de
veículos automotores
Fabricação de peças e acessórios
para o sistema de direção e
suspensão de veículos
automotores

2910-7/01
2920-4/01

2942-5/00

2943-3/00

2944-1/00

Fabricação de bancos e estofados
2949-2/01
para veículos automotores

Fabricação de bancos e estofados
para veículos automotores

Fabricação de outras peças e
acessórios para veículos
2949-2/99
automotores não especificadas
anteriormente
Fabricação de chassis com motor
para automóveis, camionetas e
2910-7/02
utilitários
Fabricação de cabines,
carrocerias e reboques para
2930-1/01
caminhões

Fabricação de outras peças e
acessórios para veículos
automotores não especificadas
anteriormente
Fabricação de chassis com motor
para automóveis, camionetas e
utilitários
Fabricação de cabines,
carrocerias e reboques para
caminhões

Fabricação de carrocerias para
ônibus

Fabricação de carrocerias para
ônibus

Fabricação de cabines,
carrocerias e reboques para
outros veículos automotores,
exceto caminhões e ônibus
Fabricação de peças e acessórios
para o sistema de direção e
suspensão de veículos
automotores
Fabricação de cabines,
carrocerias e reboques para
caminhões
Fabricação de automóveis,
camionetas e utilitários
Fabricação de caminhões e
ônibus
Fabricação de aeronaves

2930-1/02

2930-1/03

2944-1/00

2930-1/01
2910-7/01
2920-4/01
3041-5/00

Fabricação de cabines,
carrocerias e reboques para
outros veículos automotores,
exceto caminhões e ônibus
Fabricação de peças e acessórios
para o sistema de direção e
suspensão de veículos
automotores
Fabricação de cabines,
carrocerias e reboques para
caminhões
Fabricação de automóveis,
camionetas e utilitários
Fabricação de caminhões e
ônibus
Fabricação de aeronaves

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
1.24.13.3
1.24.14.1
1.24.15.0
1.24.16.8

1.24.17.6

1.24.19.2

1.24.20.6

1.24.21.4

Descrição CAE
PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AERONAVESINDUSTRIA

CNAE 2.0

PLANADORES-INDUSTRIA

3041-5/00

3042-3/00

ASAS VOADORAS3041-5/00
INDUSTRIA
MOTOCICLETAS,
MOTONETAS E TRICICLOS 3091-1/00
MOTORIZADOS-INDUSTRIA
PECAS, ACESSORIOS PARA
MOTOCICLETA, MOTONETA
3091-1/00
E TRICICLO MOTORIZADO INDUSTRIA
BICICLETAS E TRICICLOSINDUSTRIA

3092-0/00

PECAS, ACESSORIOS PARA
BICICLETAS, TRICICLOS E
3092-0/00
CARRINHOS DE BEBE INDUSTRIA
CARROÇAS E
CARROCINHAS DE MÃO
3099-7/00
PEÇAS E ACESSÓRIOSINDUSTRIA

1.24.22.2

CARRINHOS PARA BEBÊS2229-3/99
INDUSTRIA

1.24.22.2

CARRINHOS PARA BEBÊS3299-0/99
INDUSTRIA

1.24.23.0

CARRINHOS PARA AUTO
SERVIÇO-INDUSTRIA

3099-7/00

1.24.24.9

CARRINHOS DE MÃOINDUSTRIA

3099-7/00

1.24.25.7

VEÍCULOS DE TRAÇÃO
ANIMAL-INDUSTRIA

3099-7/00

ULTRALEVES-INDUSTRIA

3041-5/00

1.24.26.5

Descrição CNAE 2.0
Fabricação de turbinas, motores e
outros componentes e peças para
aeronaves

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1
Fabricação de turbinas, motores e
outros componentes e peças para
aeronaves

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2
CNAE 2.3
Fabricação de turbinas, motores e
outros componentes e peças para 3042-3/00
aeronaves

Descrição CNAE 2.3
Fabricação de turbinas, motores e
outros componentes e peças para
aeronaves

Fabricação de aeronaves

3041-5/00

Fabricação de aeronaves

3041-5/00

Fabricação de aeronaves

3041-5/00

Fabricação de aeronaves

Fabricação de aeronaves

3041-5/00

Fabricação de aeronaves

3041-5/00

Fabricação de aeronaves

3041-5/00

Fabricação de aeronaves

Fabricação de motocicletas, peças
e acessórios

3091-1/01

Fabricação de motocicletas

3091-1/01

Fabricação de motocicletas

3091-1/01

Fabricação de motocicletas

Fabricação de motocicletas, peças
e acessórios

3091-1/02

Fabricação de peças e acessórios
para motocicletas

3091-1/02

Fabricação de peças e acessórios
3091-1/02
para motocicletas

Fabricação de peças e acessórios
para motocicletas

Fabricação de bicicletas e triciclos
não-motorizados, peças e
acessórios

3092-0/00

Fabricação de bicicletas e triciclos
não-motorizados, peças e
acessórios

3092-0/00

Fabricação de bicicletas e triciclos
não-motorizados, peças e
3092-0/00
acessórios

Fabricação de bicicletas e triciclos
não-motorizados, peças e
acessórios

Fabricação de bicicletas e triciclos
não-motorizados, peças e
acessórios

3092-0/00

Fabricação de bicicletas e triciclos
não-motorizados, peças e
acessórios

3092-0/00

Fabricação de bicicletas e triciclos
não-motorizados, peças e
3092-0/00
acessórios

Fabricação de bicicletas e triciclos
não-motorizados, peças e
acessórios

Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente

3099-7/00

Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente

3099-7/00

Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente

Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
2229-3/99
especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
especificados anteriormente

2229-3/99

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos 2229-3/99
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos
não especificados anteriormente

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente

3042-3/00

3299-0/99
3099-7/00

3099-7/00

3099-7/00

3042-3/00

3299-0/99
3099-7/00

3099-7/00

3099-7/00

3099-7/00

3299-0/99
3099-7/00

3099-7/00

3099-7/00

Fabricação de aeronaves

3041-5/00

Fabricação de aeronaves

3041-5/00

Fabricação de aeronaves

3041-5/00

Fabricação de aeronaves

1.25.01.6

TRATORES E MÁQUINAS DE
TERRAPLENAGEM2831-3/00
INDUSTRIA

Fabricação de tratores agrícolas,
peças e acessórios

2831-3/00

Fabricação de tratores agrícolas,
peças e acessórios

2831-3/00

Fabricação de tratores agrícolas,
peças e acessórios

2831-3/00

Fabricação de tratores agrícolas,
peças e acessórios

1.25.01.6

TRATORES E MÁQUINAS DE
TERRAPLENAGEM2853-4/00
INDUSTRIA

Fabricação de tratores, peças e
acessórios, exceto agrícolas

2853-4/00

Fabricação de tratores, peças e
acessórios, exceto agrícolas

2853-4/00

Fabricação de tratores, peças e
acessórios, exceto agrícolas

2853-4/00

Fabricação de tratores, peças e
acessórios, exceto agrícolas

1.25.01.6

TRATORES E MÁQUINAS DE
TERRAPLENAGEM2854-2/00
INDUSTRIA

Fabricação de máquinas e
equipamentos para terraplenagem,
2854-2/00
pavimentação e construção, peças
e acessórios, exceto tratores

Fabricação de máquinas e
equipamentos para terraplenagem,
2854-2/00
pavimentação e construção, peças e
acessórios, exceto tratores

Fabricação de máquinas e
equipamentos para
terraplenagem, pavimentação e
construção, peças e acessórios,
exceto tratores

2854-2/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para
terraplenagem, pavimentação e
construção, peças e acessórios,
exceto tratores

1.25.02.4

TRATORES E MÁQUINAS DE
TERRAPLENAGEM2831-3/00
MONTAGEM

Fabricação de tratores agrícolas,
peças e acessórios

Fabricação de tratores agrícolas,
peças e acessórios

Fabricação de tratores agrícolas,
peças e acessórios

2831-3/00

Fabricação de tratores agrícolas,
peças e acessórios

2831-3/00
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2831-3/00

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

2853-4/00

Fabricação de tratores, peças e
acessórios, exceto agrícolas

2853-4/00

Fabricação de tratores, peças e
acessórios, exceto agrícolas

2853-4/00

Fabricação de tratores, peças e
acessórios, exceto agrícolas

1.25.02.4

TRATORES E MÁQUINAS DE
TERRAPLENAGEM2853-4/00
MONTAGEM

Fabricação de tratores, peças e
acessórios, exceto agrícolas

1.25.02.4

TRATORES E MÁQUINAS DE
TERRAPLENAGEM2854-2/00
MONTAGEM

Fabricação de máquinas e
equipamentos para terraplenagem,
2854-2/00
pavimentação e construção, peças
e acessórios, exceto tratores

Fabricação de máquinas e
equipamentos para terraplenagem,
2854-2/00
pavimentação e construção, peças e
acessórios, exceto tratores

Fabricação de máquinas e
equipamentos para
terraplenagem, pavimentação e
construção, peças e acessórios,
exceto tratores

2854-2/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para
terraplenagem, pavimentação e
construção, peças e acessórios,
exceto tratores

2831-3/00

Fabricação de tratores agrícolas,
peças e acessórios

2831-3/00

Fabricação de tratores agrícolas,
peças e acessórios

2831-3/00

Fabricação de tratores agrícolas,
peças e acessórios

2831-3/00

Fabricação de tratores agrícolas,
peças e acessórios

2853-4/00

Fabricação de tratores, peças e
acessórios, exceto agrícolas

2853-4/00

Fabricação de tratores, peças e
acessórios, exceto agrícolas

2853-4/00

Fabricação de tratores, peças e
acessórios, exceto agrícolas

2853-4/00

Fabricação de tratores, peças e
acessórios, exceto agrícolas

1.25.03.2

PEÇAS E ACESSORIOS
PARA TRATORES E
MAQUINAS DE
TERRAPLENAGEM

2854-2/00

Fabricação de máquinas e
equipamentos para terraplenagem,
2854-2/00
pavimentação e construção, peças
e acessórios, exceto tratores

Fabricação de máquinas e
equipamentos para terraplenagem,
2854-2/00
pavimentação e construção, peças e
acessórios, exceto tratores

1.26.01.2

SERRARIA

1610-2/01

Serrarias com desdobramento de
madeira

1610-2/01

Serrarias com desdobramento de
madeira

1610-2/01

1.26.01.2

SERRARIA

1610-2/02

Serrarias sem desdobramento de
madeira

1610-2/02

Serrarias sem desdobramento de
madeira

1610-2/02

1.26.01.2

SERRARIA

1610-2/02

1610-2/02

Serrarias sem desdobramento de
madeira

1610-2/02

1.26.02.0

MADEIRA COMPENSADA
FOLHEADA E PRENSADAINDUSTRIA

1621-8/00

1621-8/00

Fabricação de madeira laminada e
de chapas de madeira compensada, 1621-8/00
prensada e aglomerada

1622-6/02

Fabricação de esquadrias de
madeira e de peças de madeira para 1622-6/02
instalações industriais e comerciais

Fabricação de artefatos diversos de
1629-3/01
madeira, exceto móveis

Fabricação de artefatos diversos de
1629-3/01
madeira, exceto móveis

1.25.03.2

1.25.03.2

PEÇAS E ACESSORIOS
PARA TRATORES E
MAQUINAS DE
TERRAPLENAGEM
PEÇAS E ACESSORIOS
PARA TRATORES E
MAQUINAS DE
TERRAPLENAGEM

1.26.03.9

ESQUADRIAS DE MADEIRA1622-6/02
INDUSTRIA

1.26.04.7

ARTEFATOS DE MADEIRA1629-3/01
INDUSTRIA

1.26.05.5

ARTEFATOS DE BAMBU,
VIME, JUNCO E PALHA
TRANÇADA-INDUSTRIA

1629-3/02

1.26.07.1

CARPINTARIA

1622-6/99

1.26.08.0

MARCENARIA

1629-3/01

1.26.09.8

MOLDURAS DE MADEIRAINDUSTRIA

1629-3/01

1.26.10.1

CORTIÇA-INDUSTRIA

1629-3/02

Serrarias sem desdobramento de
madeira
Fabricação de madeira laminada e
de chapas de madeira
compensada, prensada e
aglomerada
Fabricação de esquadrias de
madeira e de peças de madeira
para instalações industriais e
comerciais

Fabricação de artefatos diversos de
cortiça, bambu, palha, vime e
outros materiais trançados, exceto
móveis
Fabricação de outros artigos de
carpintaria para construção
Fabricação de artefatos diversos de
madeira, exceto móveis
Fabricação de artefatos diversos de
madeira, exceto móveis
Fabricação de artefatos diversos de
cortiça, bambu, palha, vime e
outros materiais trançados, exceto
móveis

1629-3/02

1622-6/99
1629-3/01
1629-3/01

1629-3/02

Fabricação de artefatos diversos de
cortiça, bambu, palha, vime e outros 1629-3/02
materiais trançados, exceto móveis
Fabricação de outros artigos de
1622-6/99
carpintaria para construção
Fabricação de artefatos diversos de
1629-3/01
madeira, exceto móveis
Fabricação de artefatos diversos de
1629-3/01
madeira, exceto móveis
Fabricação de artefatos diversos de
cortiça, bambu, palha, vime e outros 1629-3/02
materiais trançados, exceto móveis
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Fabricação de máquinas e
equipamentos para
terraplenagem, pavimentação e
construção, peças e acessórios,
exceto tratores
Serrarias com desdobramento de
madeira
Serrarias sem desdobramento de
madeira

2854-2/00

1610-2/03
1610-2/04

Fabricação de máquinas e
equipamentos para
terraplenagem, pavimentação e
construção, peças e acessórios,
exceto tratores
Serrarias com desdobramento de
madeira em bruto
Serrarias com desdobramento de
madeira em bruto - Resserragem

Serrarias sem desdobramento de
1610-2/05
madeira
Fabricação de madeira laminada e
de chapas de madeira
1621-8/00
compensada, prensada e
aglomerada
Fabricação de esquadrias de
madeira e de peças de madeira
1622-6/02
para instalações industriais e
comerciais

Serviço de tratamento de madeira
realizado sob contrato
Fabricação de madeira laminada e
de chapas de madeira
compensada, prensada e
aglomerada
Fabricação de esquadrias de
madeira e de peças de madeira
para instalações industriais e
comerciais

Fabricação de artefatos diversos
de madeira, exceto móveis

Fabricação de artefatos diversos
de madeira, exceto móveis

Fabricação de artefatos diversos
de cortiça, bambu, palha, vime e
outros materiais trançados, exceto
móveis
Fabricação de outros artigos de
carpintaria para construção
Fabricação de artefatos diversos
de madeira, exceto móveis
Fabricação de artefatos diversos
de madeira, exceto móveis
Fabricação de artefatos diversos
de cortiça, bambu, palha, vime e
outros materiais trançados, exceto
móveis

1629-3/01

1629-3/02

1622-6/99
1629-3/01
1629-3/01

1629-3/02

Fabricação de artefatos diversos
de cortiça, bambu, palha, vime e
outros materiais trançados, exceto
móveis
Fabricação de outros artigos de
carpintaria para construção
Fabricação de artefatos diversos
de madeira, exceto móveis
Fabricação de artefatos diversos
de madeira, exceto móveis
Fabricação de artefatos diversos
de cortiça, bambu, palha, vime e
outros materiais trançados, exceto
móveis

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
1.26.11.0

1.26.12.8

1.26.14.4

1.26.15.2

Descrição CAE

CNAE 2.0

ARTEFATOS DE CORTIÇAINDUSTRIA

1629-3/02

URNAS E CAIXÕES
1629-3/01
MORTUÁRIOS-FABRICAÇÃO
TANOARIA

1623-4/00

ESCULTURAS E ENTALHOS
1629-3/02
EM MADEIRA-INDUSTRIA

1.27.01.9

MÓVEIS DE MADEIRAINDUSTRIA

3101-2/00

1.27.01.9

MÓVEIS DE MADEIRAINDUSTRIA

3240-0/02

1.27.02.7
1.27.03.5
1.27.03.5
1.27.04.3

MÓVEIS DE VIME, BAMBU E
3103-9/00
JUNCO-INDUSTRIA
MÓVEIS ESTOFADOSINDUSTRIA
MÓVEIS ESTOFADOSINDUSTRIA
MÓVEIS DE METALINDUSTRIA

3101-2/00
3102-1/00
3102-1/00

Descrição CNAE 2.0
CNAE 2.1
Fabricação de artefatos diversos de
cortiça, bambu, palha, vime e
1629-3/02
outros materiais trançados, exceto
móveis

Descrição CNAE 2.1

Fabricação de artefatos diversos de
1629-3/01
madeira, exceto móveis

Fabricação de artefatos diversos de
1629-3/01
madeira, exceto móveis

Fabricação de artefatos de tanoaria
1623-4/00
e de embalagens de madeira

Fabricação de artefatos de tanoaria
1623-4/00
e de embalagens de madeira

Fabricação de artefatos diversos de
cortiça, bambu, palha, vime e
1629-3/02
outros materiais trançados, exceto
móveis
Fabricação de móveis com
3101-2/00
predominância de madeira
Fabricação de mesas de bilhar, de
sinuca e acessórios não associada 3240-0/02
à locação
Fabricação de móveis de outros
materiais, exceto madeira e metal
Fabricação de móveis com
predominância de madeira
Fabricação de móveis com
predominância de metal
Fabricação de móveis com
predominância de metal

3103-9/00
3101-2/00
3102-1/00
3102-1/00

CNAE 2.2

Fabricação de artefatos diversos de
cortiça, bambu, palha, vime e outros 1629-3/02
materiais trançados, exceto móveis

Descrição CNAE 2.2
CNAE 2.3
Fabricação de artefatos diversos
de cortiça, bambu, palha, vime e
1629-3/02
outros materiais trançados, exceto
móveis

Descrição CNAE 2.3
Fabricação de artefatos diversos
de cortiça, bambu, palha, vime e
outros materiais trançados, exceto
móveis

Fabricação de artefatos diversos
de madeira, exceto móveis

Fabricação de artefatos diversos
de madeira, exceto móveis

1629-3/01

Fabricação de móveis com
3101-2/00
predominância de madeira
Fabricação de mesas de bilhar, de
sinuca e acessórios não associada à 3240-0/02
locação

Fabricação de artefatos de
tanoaria e de embalagens de
madeira
Fabricação de artefatos diversos
de cortiça, bambu, palha, vime e
outros materiais trançados, exceto
móveis
Fabricação de móveis com
predominância de madeira
Fabricação de mesas de bilhar, de
sinuca e acessórios não
associada à locação

Fabricação de móveis de outros
materiais, exceto madeira e metal

Fabricação de móveis de outros
3103-9/00
materiais, exceto madeira e metal

Fabricação de móveis de outros
materiais, exceto madeira e metal

Fabricação de móveis com
predominância de madeira
Fabricação de móveis com
predominância de metal
Fabricação de móveis com
predominância de metal

Fabricação de móveis com
predominância de madeira
Fabricação de móveis com
predominância de metal
Fabricação de móveis com
predominância de metal

Fabricação de artefatos diversos de
cortiça, bambu, palha, vime e outros 1629-3/02
materiais trançados, exceto móveis

Fabricação de móveis com
predominância de madeira
Fabricação de móveis com
predominância de metal
Fabricação de móveis com
predominância de metal

3103-9/00
3101-2/00
3102-1/00
3102-1/00

1623-4/00

1629-3/02

3101-2/00
3240-0/02

3101-2/00
3102-1/00
3102-1/00

Fabricação de artefatos de
tanoaria e de embalagens de
madeira
Fabricação de artefatos diversos
de cortiça, bambu, palha, vime e
outros materiais trançados, exceto
móveis
Fabricação de móveis com
predominância de madeira
Fabricação de mesas de bilhar, de
sinuca e acessórios não
associada à locação

1.27.05.1

COLCHÕES E ARTEFATOS
3104-7/00
DE COLCHOARIA-INDUSTRIA

Fabricação de colchões

3104-7/00

Fabricação de colchões

3104-7/00

Fabricação de colchões

1.27.06.0

MÓVEIS DE ACRÍLICO, FIBRA
DE VIDRO E MATERIAL
3103-9/00
SINTÉTICO-INDUSTRIA

Fabricação de móveis de outros
materiais, exceto madeira e metal

3103-9/00

Fabricação de móveis de outros
materiais, exceto madeira e metal

3103-9/00

Fabricação de móveis de outros
3103-9/00
materiais, exceto madeira e metal

Fabricação de móveis de outros
materiais, exceto madeira e metal
Fabricação de esquadrias de
metal

3104-7/00

Fabricação de colchões

1.27.07.8

PERSIANAS-FABRICAÇÃO

2512-8/00

Fabricação de esquadrias de metal 2512-8/00

Fabricação de esquadrias de metal

2512-8/00

Fabricação de esquadrias de
metal

1.28.01.5

CELULOSE-INDUSTRIA

1710-9/00

Fabricação de celulose e outras
pastas para a fabricação de papel

1710-9/00

Fabricação de celulose e outras
pastas para a fabricação de papel

1710-9/00

Fabricação de celulose e outras
1710-9/00
pastas para a fabricação de papel

Fabricação de celulose e outras
pastas para a fabricação de papel

1.28.02.3

PAPEL-INDUSTRIA

1721-4/00

1721-4/00

Fabricação de papel

1721-4/00

1.28.02.3

PAPEL-INDUSTRIA

1741-9/01

1741-9/01

Fabricação de formulários contínuos 1741-9/01

1.28.03.1

ARTEFATOS DE PAPELINDUSTRIA

1741-9/02

1.28.04.0

PAPELÃO-INDUSTRIA

1722-2/00

Fabricação de papel
Fabricação de formulários
contínuos
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Fabricação de cartolina e papelcartão
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório

Fabricação de papel
Fabricação de formulários
contínuos
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Fabricação de cartolina e papelcartão
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório

1.28.05.8

ARTEFATOS DE PAPELÃO1741-9/02
INDUSTRIA

1.28.07.4

PAPEL MOEDA E PAPEL DE
1812-1/00
SEGURANÇA-INDUSTRIA

Fabricação de papel
Fabricação de formulários
contínuos
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Fabricação de cartolina e papelcartão
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Impressão de material de
segurança

1741-9/02

1722-2/00

1741-9/02

1812-1/00

Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Fabricação de cartolina e papelcartão
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório

1741-9/02

1722-2/00

1741-9/02

Impressão de material de segurança 1812-1/00
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Impressão de material de
segurança

2512-8/00

1721-4/00
1741-9/01

1741-9/02

1722-2/00

1741-9/02

1812-1/00

Impressão de material de
segurança

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório

CNAE 2.1

1.28.08.2

PAPEL ESTENCILINDUSTRIA

1741-9/02

1.28.09.0

PAPEL CARBONOINDUSTRIA

1741-9/02

1.28.10.4

PAPEL HELIOGRÁFICOINDUSTRIA

Descrição CNAE 2.1
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório

CNAE 2.2

1721-4/00

Fabricação de papel

1721-4/00

Fabricação de papel

1742-7/99

Fabricação de produtos de papel
para uso doméstico e higiênicosanitário não especificados
anteriormente

1741-9/02

1741-9/02

Descrição CNAE 2.2
CNAE 2.3
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
1741-9/02
ondulado para uso comercial e de
escritório
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
1741-9/02
ondulado para uso comercial e de
escritório

Descrição CNAE 2.3
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório

1721-4/00

Fabricação de papel

1721-4/00

Fabricação de papel

1742-7/99

Fabricação de produtos de papel
para uso doméstico e higiênicosanitário não especificados
anteriormente

1742-7/99

Fabricação de produtos de papel
para uso doméstico e higiênicosanitário não especificados
anteriormente

1749-4/00

Fabricação de produtos de pastas
celulósicas, papel, cartolina, papel1749-4/00
cartão e papelão ondulado não
especificados anteriormente

Fabricação de produtos de pastas
celulósicas, papel, cartolina, papelcartão e papelão ondulado não
especificados anteriormente

1741-9/02

1741-9/02

1.28.11.2

PAPEL E PAPELÃOBENEFICIAMENTO

1742-7/99

Fabricação de produtos de papel
para uso doméstico e higiênicosanitário não especificados
anteriormente

1.28.11.2

PAPEL E PAPELÃOBENEFICIAMENTO

1749-4/00

Fabricação de produtos de pastas
celulósicas, papel, cartolina, papel1749-4/00
cartão e papelão ondulado não
especificados anteriormente

Fabricação de produtos de pastas
celulósicas, papel, cartolina, papelcartão e papelão ondulado não
especificados anteriormente

1.29.01.1

BORRACHABENEFICIAMENTO

2219-6/00

Fabricação de artefatos de borracha
2219-6/00
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de borracha
2219-6/00
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
borracha não especificados
anteriormente

2219-6/00

Fabricação de artefatos de
borracha não especificados
anteriormente

Fabricação de pneumáticos e de
câmaras-de-ar

Fabricação de pneumáticos e de
câmaras-de-ar

2211-1/00

Fabricação de pneumáticos e de
câmaras-de-ar

1.29.02.0

PNEUMÁTICOS E CÂMARAS
2211-1/00
DE AR-INDUSTRIA

Fabricação de pneumáticos e de
câmaras-de-ar

1.29.03.8

ARTEFATOS DE BORRACHA2219-6/00
INDUSTRIA

Fabricação de artefatos de borracha
2219-6/00
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de borracha
2219-6/00
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
borracha não especificados
anteriormente

2219-6/00

Fabricação de artefatos de
borracha não especificados
anteriormente

2033-9/00

Fabricação de elastômeros

Fabricação de elastômeros

2033-9/00

Fabricação de elastômeros

2033-9/00

Fabricação de elastômeros

2219-6/00

Fabricação de artefatos de borracha
2219-6/00
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de borracha
2219-6/00
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
borracha não especificados
anteriormente

2219-6/00

Fabricação de artefatos de
borracha não especificados
anteriormente

Fabricação de pneumáticos e de
câmaras-de-ar

2211-1/00

Fabricação de pneumáticos e de
câmaras-de-ar

2211-1/00

Fabricação de pneumáticos e de
câmaras-de-ar

1.29.04.6

1.29.04.6

BORRACHA LÁTEX E
ESPUMA DE BORRACHAINDUSTRIA
BORRACHA LÁTEX E
ESPUMA DE BORRACHAINDUSTRIA

2211-1/00

2033-9/00

2211-1/00

1.29.05.4

ARTEFATOS PARA
PNEUMÁTICOS E CÂMARAS 2211-1/00
DE AR-INDUSTRIA

Fabricação de pneumáticos e de
câmaras-de-ar

1.30.01.0

CURTIMENTO DE COUROS E
1510-6/00
PELES

Curtimento e outras preparações de
1510-6/00
couro

Curtimento e outras preparações de
1510-6/00
couro

Curtimento e outras preparações
de couro

1510-6/00

Curtimento e outras preparações
de couro

2211-1/00

1.30.02.8

ARTIGOS DE SELARIAINDUSTRIA

1529-7/00

Fabricação de artefatos de couro
não especificados anteriormente

1529-7/00

Fabricação de artefatos de couro
não especificados anteriormente

1529-7/00

Fabricação de artefatos de couro
não especificados anteriormente

1529-7/00

Fabricação de artefatos de couro
não especificados anteriormente

1.30.05.2

ARTEFATOS DE COUROINDUSTRIA

1529-7/00

Fabricação de artefatos de couro
não especificados anteriormente

1529-7/00

Fabricação de artefatos de couro
não especificados anteriormente

1529-7/00

Fabricação de artefatos de couro
não especificados anteriormente

1529-7/00

Fabricação de artefatos de couro
não especificados anteriormente

2011-8/00

Fabricação de cloro e álcalis

2011-8/00

Fabricação de cloro e álcalis

2011-8/00

Fabricação de cloro e álcalis

2011-8/00

Fabricação de cloro e álcalis

2012-6/00

Fabricação de intermediários para
fertilizantes

2013-4/00

Fabricação de adubos e fertilizantes. 2013-4/01

1.31.01.6
1.31.01.6
1.31.01.6

PRODUTOS QUÍMICOSINDUSTRIA
PRODUTOS QUÍMICOSINDUSTRIA
PRODUTOS QUÍMICOSINDUSTRIA

2012-6/00
2013-4/00

Fabricação de intermediários para
fertilizantes
Fabricação de adubos e
fertilizantes.

2012-6/00

1.31.01.6

PRODUTOS QUÍMICOSINDUSTRIA

2013-4/00

Fabricação de adubos e
fertilizantes.

2013-4/00

Fabricação de adubos e fertilizantes. 2013-4/02

1.31.01.6

PRODUTOS QUÍMICOSINDUSTRIA

2021-5/00

Fabricação de produtos
petroquímicos básicos

2021-5/00

Fabricação de produtos
petroquímicos básicos
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2021-5/00

Fabricação de intermediários para
fertilizantes
Fabricação de adubos e
fertilizantes organo-minerais
Fabricação de adubos e
fertilizantes, exceto organominerais
Fabricação de produtos
petroquímicos básicos

2012-6/00
2013-4/01
2013-4/02
2021-5/00

Fabricação de intermediários para
fertilizantes
Fabricação de adubos e
fertilizantes organo-minerais
Fabricação de adubos e
fertilizantes, exceto organominerais
Fabricação de produtos
petroquímicos básicos

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
1.31.01.6
1.31.01.6
1.31.01.6
1.31.01.6
1.31.01.6
1.31.01.6

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

PRODUTOS QUÍMICOSINDUSTRIA

2022-3/00

Fabricação de intermediários para
plastificantes, resinas e fibras

2022-3/00

Fabricação de intermediários para
plastificantes, resinas e fibras

2022-3/00

Fabricação de intermediários para
2022-3/00
plastificantes, resinas e fibras

Fabricação de intermediários para
plastificantes, resinas e fibras

2031-2/00

Fabricação de resinas
termoplásticas

2031-2/00

Fabricação de resinas
termoplásticas

2031-2/00

Fabricação de resinas
termoplásticas

2031-2/00

Fabricação de resinas
termoplásticas

2032-1/00

Fabricação de resinas termofixas

2032-1/00

Fabricação de resinas termofixas

2032-1/00

Fabricação de resinas termofixas

2032-1/00

Fabricação de resinas termofixas

2033-9/00

Fabricação de elastômeros

2033-9/00

Fabricação de elastômeros

2033-9/00

Fabricação de elastômeros

2033-9/00

Fabricação de elastômeros

PRODUTOS QUÍMICOSINDUSTRIA
PRODUTOS QUÍMICOSINDUSTRIA
PRODUTOS QUÍMICOSINDUSTRIA
PRODUTOS QUÍMICOSINDUSTRIA
PRODUTOS QUÍMICOSINDUSTRIA

2040-1/00
2093-2/00

1.31.01.6

PRODUTOS QUÍMICOSINDUSTRIA

2099-1/99

1.31.02.4

ESSÊNCIAS-INDUSTRIA

2093-2/00

Fabricação de fibras artificiais e
sintéticas
Fabricação de aditivos de uso
industrial
Fabricação de outros produtos
químicos não especificados
anteriormente
Fabricação de aditivos de uso
industrial

2040-1/00
2093-2/00
2099-1/99
2093-2/00

Fabricação de fibras artificiais e
sintéticas
Fabricação de aditivos de uso
industrial
Fabricação de outros produtos
químicos não especificados
anteriormente
Fabricação de aditivos de uso
industrial

2040-1/00
2093-2/00
2099-1/99
2093-2/00

Fabricação de fibras artificiais e
sintéticas
Fabricação de aditivos de uso
industrial
Fabricação de outros produtos
químicos não especificados
anteriormente
Fabricação de aditivos de uso
industrial

CNAE 2.3

2040-1/00
2093-2/00
2099-1/99
2093-2/00

Descrição CNAE 2.3

Fabricação de fibras artificiais e
sintéticas
Fabricação de aditivos de uso
industrial
Fabricação de outros produtos
químicos não especificados
anteriormente
Fabricação de aditivos de uso
industrial

1.31.03.2

PRODUTOS QUIMICOS NAO
DESTINADOS A INDUSTRIA 1932-2/00
FARMACEUTICA-INDUSTRIA

Fabricação de biocombustíveis,
exceto álcool

1932-2/00

Fabricação de biocombustíveis,
exceto álcool

1932-2/00

Fabricação de biocombustíveis,
exceto álcool

1932-2/00

Fabricação de biocombustíveis,
exceto álcool

1.31.03.2

PRODUTOS QUIMICOS NAO
DESTINADOS A INDUSTRIA 2019-3/99
FARMACEUTICA-INDUSTRIA

Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente

2019-3/99

Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente

2019-3/99

Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente

2019-3/99

Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente

1.31.03.2

PRODUTOS QUIMICOS NAO
DESTINADOS A INDUSTRIA 2021-5/00
FARMACEUTICA-INDUSTRIA

Fabricação de produtos
petroquímicos básicos

2021-5/00

Fabricação de produtos
petroquímicos básicos

2021-5/00

Fabricação de produtos
petroquímicos básicos

2021-5/00

Fabricação de produtos
petroquímicos básicos

1.31.03.2

PRODUTOS QUIMICOS NAO
DESTINADOS A INDUSTRIA 2029-1/00
FARMACEUTICA-INDUSTRIA

Fabricação de produtos químicos
orgânicos não especificados
anteriormente

2029-1/00

Fabricação de produtos químicos
orgânicos não especificados
anteriormente

2029-1/00

Fabricação de produtos químicos
orgânicos não especificados
anteriormente

2029-1/00

Fabricação de produtos químicos
orgânicos não especificados
anteriormente

1.31.03.2

PRODUTOS QUIMICOS NAO
DESTINADOS A INDUSTRIA 2031-2/00
FARMACEUTICA-INDUSTRIA

Fabricação de resinas
termoplásticas

2031-2/00

Fabricação de resinas
termoplásticas

2031-2/00

Fabricação de resinas
termoplásticas

2031-2/00

Fabricação de resinas
termoplásticas

1.31.03.2

PRODUTOS QUIMICOS NAO
DESTINADOS A INDUSTRIA 2032-1/00
FARMACEUTICA-INDUSTRIA

Fabricação de resinas termofixas

2032-1/00

Fabricação de resinas termofixas

2032-1/00

Fabricação de resinas termofixas

2032-1/00

Fabricação de resinas termofixas

1.31.03.2

PRODUTOS QUIMICOS NAO
DESTINADOS A INDUSTRIA 2033-9/00
FARMACEUTICA-INDUSTRIA

Fabricação de elastômeros

2033-9/00

Fabricação de elastômeros

2033-9/00

Fabricação de elastômeros

2033-9/00

Fabricação de elastômeros

1.31.04.0

PRODUTOS QUÍMICOS PARA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA- 2110-6/00
INDUSTRIA

Fabricação de produtos
farmoquímicos

2110-6/00

Fabricação de produtos
farmoquímicos

2110-6/00

Fabricação de produtos
farmoquímicos

2110-6/00

Fabricação de produtos
farmoquímicos
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

1.31.04.0

PRODUTOS QUÍMICOS PARA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA- 2123-8/00
INDUSTRIA

Fabricação de preparações
farmacêuticas

2123-8/00

Fabricação de preparações
farmacêuticas

2123-8/00

Fabricação de preparações
farmacêuticas

2123-8/00

Fabricação de preparações
farmacêuticas

1.31.04.0

PRODUTOS QUÍMICOS PARA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA- 3250-7/05
INDUSTRIA

Fabricação de materiais para
medicina e odontologia

3250-7/05

Fabricação de materiais para
medicina e odontologia

3250-7/05

Fabricação de materiais para
medicina e odontologia

3250-7/05

Fabricação de materiais para
medicina e odontologia

1.31.05.9
1.31.06.7

MATÉRIAS PLÁSTICAS
BÁSICAS-INDUSTRIA
FIBRAS SINTÉTICAS PARA
FIAÇÃO-INDUSTRIA

2221-8/00
2040-1/00

Fabricação de laminados planos e
tubulares de material plástico
Fabricação de fibras artificiais e
sintéticas

2221-8/00
2040-1/00

Fabricação de laminados planos e
tubulares de material plástico
Fabricação de fibras artificiais e
sintéticas

2221-8/00
2040-1/00

Fabricação de laminados planos e
2221-8/00
tubulares de material plástico
Fabricação de fibras artificiais e
2040-1/00
sintéticas

Fabricação de laminados planos e
tubulares de material plástico
Fabricação de fibras artificiais e
sintéticas

1.31.07.5

COLAS-INDUSTRIA

2091-6/00

Fabricação de adesivos e selantes

2091-6/00

Fabricação de adesivos e selantes

2091-6/00

Fabricação de adesivos e selantes 2091-6/00

Fabricação de adesivos e selantes

1.31.08.3

ISOLANTES TÉRMICOSINDUSTRIA

2399-1/99

Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos não
especificados anteriormente

2399-1/99

Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos não
especificados anteriormente

2399-1/99

Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos não
2399-1/99
especificados anteriormente

Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos não
especificados anteriormente

1.31.08.3

ISOLANTES TÉRMICOSINDUSTRIA

3292-2/01

Fabricação de roupas de proteção e
3292-2/01
segurança e resistentes a fogo

Fabricação de roupas de proteção e
3292-2/01
segurança e resistentes a fogo

Fabricação de roupas de proteção
3292-2/01
e segurança e resistentes a fogo

Fabricação de roupas de proteção
e segurança e resistentes a fogo

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2014-2/00

Fabricação de gases industriais

2014-2/00

Fabricação de gases industriais

2014-2/00

Fabricação de gases industriais

2014-2/00

Fabricação de gases industriais

2019-3/99

Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente

2019-3/99

Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente

3832-7/00

Recuperação de materiais plásticos 3832-7/00

Recuperação de materiais plásticos 3832-7/00

3839-4/99

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

3839-4/99

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

3839-4/99

1041-4/00

Fabricação de óleos vegetais em
bruto, exceto óleo de milho

1041-4/00

Fabricação de óleos vegetais em
bruto, exceto óleo de milho

1041-4/00

Fabricação de óleos vegetais em
bruto, exceto óleo de milho

1043-1/00

Fabricação de margarina e outras
gorduras vegetais e de óleos nãocomestíveis de animais

1043-1/00

Fabricação de margarina e outras
gorduras vegetais e de óleos nãocomestíveis de animais

1043-1/00

Fabricação de margarina e outras
gorduras vegetais e de óleos não- 1043-1/00
comestíveis de animais

Fabricação de margarina e outras
gorduras vegetais e de óleos nãocomestíveis de animais

Fabricação de óleo de milho em
bruto

1065-1/02

Fabricação de óleo de milho em
bruto

1065-1/02

Fabricação de óleo de milho em
bruto

1065-1/02

Fabricação de óleo de milho em
bruto

Fabricação de óleo de milho
refinado

1065-1/03

Fabricação de óleo de milho
refinado

1065-1/03

Fabricação de óleo de milho
refinado

1065-1/03

Fabricação de óleo de milho
refinado

Fabricação de óleos vegetais
refinados, exceto óleo de milho

1042-2/00

1.31.09.1
1.31.10.5
1.31.11.3
1.31.12.1
1.31.12.1
1.31.13.0

1.31.13.0

1.31.13.0

1.31.13.0
1.31.14.8
1.31.15.6

FIBRA DE VIDRO-INDUSTRIA 2319-2/00
GASES INDUSTRIAIS E
MEDICINAIS-INDUSTRIA
CORANTES-INDUSTRIA
RESÍDUOS INDUSTRIAISBENEFICIAMENTO
RESÍDUOS INDUSTRIAISBENEFICIAMENTO
GORDURAS ÓLEOS E
LEITES VEGETAISINDUSTRIA
GORDURAS ÓLEOS E
LEITES VEGETAISINDUSTRIA

GORDURAS ÓLEOS E
LEITES VEGETAIS1065-1/02
INDUSTRIA
GORDURAS ÓLEOS E
LEITES VEGETAIS1065-1/03
INDUSTRIA
CERAS VEGETAIS E ANIMAIS1042-2/00
INDUSTRIA
VELAS-INDUSTRIA

3299-0/06

1.31.16.4

ÁCIDOS GORDUROSOSINDUSTRIA

2019-3/99

1.31.17.2

CARBURETO DE CÁLCIOINDUSTRIA

2019-3/99

1.31.18.0

BENEFICIAMENTO DE SAL
PARA USO NÃO
ALIMENTÍCIO

0892-4/03

Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente
Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente
Refino e outros tratamentos do sal

2019-3/99

2019-3/99

0892-4/03

Fabricação de óleos vegetais
refinados, exceto óleo de milho
Fabricação de velas, inclusive
decorativas
Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente
Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente
Refino e outros tratamentos do sal
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2019-3/99

1042-2/00
3299-0/06
2019-3/99

2019-3/99

0892-4/03

Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente
Recuperação de materiais
plásticos
Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

Fabricação de óleos vegetais
refinados, exceto óleo de milho
Fabricação de velas, inclusive
decorativas
Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente
Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente

2019-3/99
3832-7/00
3839-4/99
1041-4/00

1042-2/00
3299-0/06
2019-3/99

2019-3/99

Refino e outros tratamentos do sal 0892-4/03

Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente
Recuperação de materiais
plásticos
Recuperação de materiais não
especificados anteriormente
Fabricação de óleos vegetais em
bruto, exceto óleo de milho

Fabricação de óleos vegetais
refinados, exceto óleo de milho
Fabricação de velas, inclusive
decorativas
Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente
Fabricação de outros produtos
químicos inorgânicos não
especificados anteriormente
Refino e outros tratamentos do sal

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
1.32.01.2
1.32.02.0
1.32.03.9
1.32.04.7
1.32.05.5
1.34.01.5
1.34.02.3

1.34.02.3

Descrição CAE
CNAE 2.0
PÓLVORAS E EXPLOSIVOS2092-4/01
INDUSTRIA
DETONANTES-INDUSTRIA
FÓSFORO DE SEGURANÇAINDUSTRIA
FOGOS DE ARTIFÍCIOINDUSTRIA
MUNIÇÃO PARA ARMAS DE
FOGO-INDUSTRIA
PRODUTOS PARA LIMPEZA
E POLIMENTOS-INDUSTRIA
DESINFET, INSETICIDAS,
GERMICIDAS E FUNGICIDASINDUSTRIA
DESINFETANTE,
INSETICIDAS, GERMICIDAS E
FUNGICIDAS - INDUSTRIA

2092-4/01
2092-4/03
2092-4/02

Descrição CNAE 2.0
Fabricação de pólvoras, explosivos
e detonantes
Fabricação de pólvoras, explosivos
e detonantes
Fabricação de fósforos de
segurança

CNAE 2.1

Fabricação de artigos pirotécnicos

2092-4/02

2092-4/01
2092-4/01
2092-4/03

Descrição CNAE 2.1
Fabricação de pólvoras, explosivos
e detonantes
Fabricação de pólvoras, explosivos
e detonantes
Fabricação de fósforos de
segurança

CNAE 2.2

Fabricação de artigos pirotécnicos

2092-4/02

2092-4/01
2092-4/01
2092-4/03

Fabricação de defensivos
agrícolas

2051-7/00

Fabricação de defensivos
agrícolas

2052-5/00

Fabricação de desinfestantes
domissanitários

2052-5/00

Fabricação de desinfestantes
domissanitários

2052-5/00

Fabricação de desinfestantes
domissanitários

2052-5/00

Fabricação de desinfestantes
domissanitários

Fabricação de sabões e
detergentes sintéticos

2061-4/00

Fabricação de sabões e
detergentes sintéticos

Fabricação de cosméticos, produtos
2063-1/00
de perfumaria e de higiene pessoal

Fabricação de cosméticos, produtos
2063-1/00
de perfumaria e de higiene pessoal

Fabricação de produtos químicos
orgânicos não especificados
anteriormente
Fabricação de tintas, vernizes,
esmaltes e lacas

Fabricação de produtos químicos
orgânicos não especificados
anteriormente
Fabricação de tintas, vernizes,
esmaltes e lacas

1.35.04.6
1.35.05.4
1.36.01.8
1.36.02.6

1.36.03.4
1.36.04.2
1.36.04.2
1.36.05.0
1.36.05.0

2029-1/00
2071-1/00

2029-1/00
2071-1/00

2029-1/00
2071-1/00

2072-0/00

Fabricação de tintas de impressão

2072-0/00

Fabricação de tintas de impressão

2072-0/00

2073-8/00

Fabricação de impermeabilizantes,
2073-8/00
solventes e produtos afins

Fabricação de impermeabilizantes,
solventes e produtos afins

2073-8/00

MASSA PARA ACABAMENTO2073-8/00
INDUSTRIA

Fabricação de impermeabilizantes,
2073-8/00
solventes e produtos afins

Fabricação de impermeabilizantes,
solventes e produtos afins

2073-8/00

Fabricação de tintas, vernizes,
2071-1/00
esmaltes e lacas
Fabricação de produtos do refino de
1921-7/00
petróleo

1910-1/00

Coquerias

1921-7/00

Fabricação de produtos do refino de
1921-7/00
petróleo

1922-5/02

Rerrefino de óleos lubrificantes.

3839-4/99

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

0500-3/02
1910-1/00

TINTAS-INDUSTRIA
PRODUTOS DERIVADOS DO
PETRÓLEO-INDUSTRIA
PRODUTOS DERIVADOS DO
CARVÃO DE PEDRAINDUSTRIA
PRODUTOS DERIVADOS DO
XISTO BETUMINOSOINDUSTRIA
RECUPERAÇÃO DE
LUBRIFICANTES
RECUPERAÇÃO DE
LUBRIFICANTES
CARVÃO DE PEDRABENEFICIAMENTO
CARVÃO DE PEDRABENEFICIAMENTO

Fabricação de armas de fogo,
outras armas e munições
Fabricação de produtos de
limpeza e polimento

2051-7/00

SABÕES E DETERGENTES2063-1/00
INDUSTRIA

IMPERMEABILIZANTESINDUSTRIA

Fabricação de artigos pirotécnicos

Fabricação de defensivos agrícolas

1.34.03.1

1.35.03.8

Fabricação de artigos pirotécnicos 2092-4/02

Fabricação de defensivos agrícolas 2051-7/00

Fabricação de sabões e detergentes
2061-4/00
sintéticos

1.35.02.0

2092-4/03

2051-7/00

2062-2/00

2061-4/00

SOLVENTES LACAS E
SECANTES-INDUSTRIA
TINTAS PARA ESCRITA
IMPRESSÃO E DESENHOINDUSTRIA

2092-4/01

Fabricação de armas de fogo,
outras armas e munições
Fabricação de produtos de
limpeza e polimento

Fabricação de sabões e
detergentes sintéticos

1.35.01.1

2092-4/01

Descrição CNAE 2.3
Fabricação de pólvoras,
explosivos e detonantes
Fabricação de pólvoras,
explosivos e detonantes
Fabricação de fósforos de
segurança

Fabricação de armas de fogo, outras
2550-1/02
armas e munições
Fabricação de produtos de limpeza
2062-2/00
e polimento

SABÕES E DETERGENTES2061-4/00
INDUSTRIA

SOLVENTES LACAS E
SECANTES-INDUSTRIA

CNAE 2.3

Fabricação de armas de fogo e
2550-1/02
munições
Fabricação de produtos de limpeza
2062-2/00
e polimento

2550-1/02

1.34.03.1

1.35.01.1

Descrição CNAE 2.2
Fabricação de pólvoras,
explosivos e detonantes
Fabricação de pólvoras,
explosivos e detonantes
Fabricação de fósforos de
segurança

2071-1/00
1921-7/00

Fabricação de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
higiene pessoal
Fabricação de produtos químicos
orgânicos não especificados
anteriormente
Fabricação de tintas, vernizes,
esmaltes e lacas

2550-1/02
2062-2/00

2063-1/00

2029-1/00
2071-1/00

Fabricação de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
higiene pessoal
Fabricação de produtos químicos
orgânicos não especificados
anteriormente
Fabricação de tintas, vernizes,
esmaltes e lacas

Fabricação de tintas de impressão 2072-0/00

Fabricação de tintas de impressão

Fabricação de tintas, vernizes,
2071-1/00
esmaltes e lacas
Fabricação de produtos do refino de
1921-7/00
petróleo

Fabricação de
impermeabilizantes, solventes e
produtos afins
Fabricação de
impermeabilizantes, solventes e
produtos afins
Fabricação de tintas, vernizes,
esmaltes e lacas
Fabricação de produtos do refino
de petróleo

Fabricação de
impermeabilizantes, solventes e
produtos afins
Fabricação de
impermeabilizantes, solventes e
produtos afins
Fabricação de tintas, vernizes,
esmaltes e lacas
Fabricação de produtos do refino
de petróleo

Coquerias

Coquerias

1910-1/00

Coquerias

Fabricação de produtos do refino de
1921-7/00
petróleo

Fabricação de produtos do refino
de petróleo

1921-7/00

Fabricação de produtos do refino
de petróleo

1922-5/02

Rerrefino de óleos lubrificantes.

1922-5/02

Rerrefino de óleos lubrificantes.

1922-5/02

Rerrefino de óleos lubrificantes.

3839-4/99

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

3839-4/99

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

3839-4/99

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

Beneficiamento de carvão mineral

0500-3/02

Beneficiamento de carvão mineral

0500-3/02

Beneficiamento de carvão mineral 0500-3/02

Beneficiamento de carvão mineral

Coquerias

1910-1/00

Coquerias

1910-1/00

Coquerias

Coquerias

1910-1/00

1910-1/00
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2073-8/00

2073-8/00
2071-1/00
1921-7/00

1910-1/00

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

1.36.06.9

COMBUSTÍVEIS DERIVADOS
1922-5/01
DO PETRÓLEO-INDUSTRIA

Formulação de combustíveis.

1922-5/01

Formulação de combustíveis.

1922-5/01

Formulação de combustíveis.

1922-5/01

Formulação de combustíveis.

1.36.06.9

COMBUSTÍVEIS DERIVADOS
1922-5/99
DO PETRÓLEO-INDUSTRIA

Fabricação de outros produtos
derivados do petróleo, exceto
produtos do refino

1922-5/99

Fabricação de outros produtos
derivados do petróleo, exceto
produtos do refino

1922-5/99

Fabricação de outros produtos
derivados do petróleo, exceto
produtos do refino

1922-5/99

Fabricação de outros produtos
derivados do petróleo, exceto
produtos do refino

1.36.07.7

COMBUSTÍVEIS VEGETAIS1931-4/00
INDUSTRIA

Fabricação de álcool

1931-4/00

Fabricação de álcool

1931-4/00

Fabricação de álcool

1931-4/00

Fabricação de álcool

1.36.08.5

USINA DE ASFALTO

1921-7/00

1.36.09.3

ÓLEOS-INDUSTRIA

1921-7/00

1.37.01.4

FERTILIZANTES ANIMAL E
VEGETAL-INDUSTRIA

2013-4/00

1.37.02.2

1.38.01.0

1.38.01.0

1.38.01.0

1.38.01.0

1.38.02.9
1.38.03.7
1.38.04.5

FERTILIZANTES QUÍMICOS2013-4/00
INDUSTRIA
PRODUTOS
FARMACÊUTICOSINDUSTRIA
PRODUTOS
FARMACÊUTICOSINDUSTRIA
PRODUTOS
FARMACÊUTICOSINDUSTRIA
PRODUTOS
FARMACÊUTICOSINDUSTRIA
PERFUMARIA E
COSMÉTICOS-INDUSTRIA

Fabricação de produtos do refino de
1921-7/00
petróleo
Fabricação de produtos do refino de
1921-7/00
petróleo
Fabricação de adubos e
2013-4/00
fertilizantes.

Fabricação de produtos do refino de
1921-7/00
petróleo
Fabricação de produtos do refino de
1921-7/00
petróleo
Fabricação de adubos e fertilizantes. 2013-4/01

Fabricação de produtos do refino
de petróleo
Fabricação de produtos do refino
de petróleo
Fabricação de adubos e
fertilizantes organo-minerais
Fabricação de adubos e
fertilizantes, exceto organominerais

1921-7/00
1921-7/00
2013-4/01

Fabricação de produtos do refino
de petróleo
Fabricação de produtos do refino
de petróleo
Fabricação de adubos e
fertilizantes organo-minerais
Fabricação de adubos e
fertilizantes, exceto organominerais

Fabricação de adubos e
fertilizantes.

2013-4/00

Fabricação de adubos e fertilizantes. 2013-4/02

2121-1/01

Fabricação de medicamentos
alopáticos para uso humano

2121-1/01

Fabricação de medicamentos
alopáticos para uso humano

2121-1/01

Fabricação de medicamentos
alopáticos para uso humano

2121-1/01

Fabricação de medicamentos
alopáticos para uso humano

2121-1/03

Fabricação de medicamentos
fitoterápicos para uso humano

2121-1/03

Fabricação de medicamentos
fitoterápicos para uso humano

2121-1/03

Fabricação de medicamentos
fitoterápicos para uso humano

2121-1/03

Fabricação de medicamentos
fitoterápicos para uso humano

2123-8/00

Fabricação de preparações
farmacêuticas

2123-8/00

Fabricação de preparações
farmacêuticas

2123-8/00

Fabricação de preparações
farmacêuticas

2123-8/00

Fabricação de preparações
farmacêuticas

3250-7/05

Fabricação de materiais para
medicina e odontologia

3250-7/05

Fabricação de materiais para
medicina e odontologia

3250-7/05

Fabricação de materiais para
medicina e odontologia

3250-7/05

Fabricação de materiais para
medicina e odontologia

2063-1/00

Fabricação de cosméticos, produtos
2063-1/00
de perfumaria e de higiene pessoal

Fabricação de cosméticos, produtos
2063-1/00
de perfumaria e de higiene pessoal

Fabricação de medicamentos
homeopáticos para uso humano
Fabricação de medicamentos para
uso veterinário

Fabricação de medicamentos
homeopáticos para uso humano
Fabricação de medicamentos para
uso veterinário

PRODUTOS DA FLORA2121-1/02
INDUSTRIA
PRODUTOS VETERINÁRIOS2122-0/00
INDUSTRIA

2121-1/02
2122-0/00

2121-1/02
2122-0/00

2013-4/02

Fabricação de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
2063-1/00
higiene pessoal
Fabricação de medicamentos
2121-1/02
homeopáticos para uso humano
Fabricação de medicamentos para
2122-0/00
uso veterinário

Fabricação de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
higiene pessoal
Fabricação de medicamentos
homeopáticos para uso humano
Fabricação de medicamentos para
uso veterinário

1.38.05.3

PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL-INDUSTRIA

1742-7/01

Fabricação de fraldas descartáveis 1742-7/01

Fabricação de fraldas descartáveis

1742-7/01

Fabricação de fraldas descartáveis 1742-7/01

Fabricação de fraldas descartáveis

1.38.05.3

PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL-INDUSTRIA

1742-7/02

Fabricação de absorventes
higiênicos

Fabricação de absorventes
higiênicos

1742-7/02

Fabricação de absorventes
higiênicos

Fabricação de absorventes
higiênicos

1.38.05.3

PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL-INDUSTRIA

2063-1/00

Fabricação de cosméticos, produtos
2063-1/00
de perfumaria e de higiene pessoal

Fabricação de cosméticos, produtos
2063-1/00
de perfumaria e de higiene pessoal

1.39.01.7

LAMINADOS PLÁSTICOSINDUSTRIA

2221-8/00

Fabricação de laminados planos e
tubulares de material plástico
Fabricação de tubos e acessórios
de material plástico para uso na
construção

1.39.02.5

ARTEFATOS DE MATERIAL
2223-4/00
PLÁSTICO-INDUSTRIA

1.39.02.5

ARTEFATOS DE MATERIAL
2229-3/01
PLÁSTICO-INDUSTRIA

1742-7/02

2221-8/00
2223-4/00

Fabricação de artefatos de material
plástico para uso pessoal e
2229-3/01
doméstico

1742-7/02

Fabricação de laminados planos e
2221-8/00
tubulares de material plástico
Fabricação de tubos e acessórios de
material plástico para uso na
2223-4/00
construção

Fabricação de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
2063-1/00
higiene pessoal
Fabricação de laminados planos e
2221-8/00
tubulares de material plástico
Fabricação de tubos e acessórios
de material plástico para uso na
2223-4/00
construção

Fabricação de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
higiene pessoal
Fabricação de laminados planos e
tubulares de material plástico
Fabricação de tubos e acessórios
de material plástico para uso na
construção

Fabricação de artefatos de material
plástico para uso pessoal e
doméstico

Fabricação de artefatos de
material plástico para uso pessoal 2229-3/01
e doméstico

Fabricação de artefatos de
material plástico para uso pessoal
e doméstico

Página 26

2229-3/01

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

1.39.02.5

ARTEFATOS DE MATERIAL
2229-3/02
PLÁSTICO-INDUSTRIA

Fabricação de artefatos de material
2229-3/02
plástico para usos industriais

Fabricação de artefatos de material
plástico para usos industriais

2229-3/02

Fabricação de artefatos de
material plástico para usos
industriais

2229-3/02

Fabricação de artefatos de
material plástico para usos
industriais

1.39.02.5

ARTEFATOS DE MATERIAL
2229-3/03
PLÁSTICO-INDUSTRIA

Fabricação de artefatos de material
plástico para uso na construção,
2229-3/03
exceto tubos e acessórios

Fabricação de artefatos de material
plástico para uso na construção,
exceto tubos e acessórios

2229-3/03

Fabricação de artefatos de
material plástico para uso na
construção, exceto tubos e
acessórios

2229-3/03

Fabricação de artefatos de
material plástico para uso na
construção, exceto tubos e
acessórios

2222-6/00

Fabricação de embalagens de
material plástico

2222-6/00

Fabricação de embalagens de
material plástico

2222-6/00

Fabricação de embalagens de
material plástico

2222-6/00

Fabricação de embalagens de
material plástico

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
2229-3/99
especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
especificados anteriormente

2229-3/99

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos 2229-3/99
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos
não especificados anteriormente

Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança pessoal 3292-2/02
e profissional
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material, exceto 3299-0/03
luminosos
Fabricação de laminados planos e
2221-8/00
tubulares de material plástico

Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança pessoal 3292-2/02
e profissional
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material, exceto 3299-0/03
luminosos
Fabricação de laminados planos e
2221-8/00
tubulares de material plástico

Fabricação de artefatos de material
plástico para uso na construção,
2229-3/03
exceto tubos e acessórios

Fabricação de artefatos de material
plástico para uso na construção,
exceto tubos e acessórios

2229-3/03

Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança
pessoal e profissional
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material,
exceto luminosos
Fabricação de laminados planos e
tubulares de material plástico
Fabricação de artefatos de
material plástico para uso na
construção, exceto tubos e
acessórios

Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança
pessoal e profissional
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material,
exceto luminosos
Fabricação de laminados planos e
tubulares de material plástico
Fabricação de artefatos de
material plástico para uso na
construção, exceto tubos e
acessórios

Preparação e fiação de fibras de
algodão

1311-1/00

Preparação e fiação de fibras de
algodão

1311-1/00

Preparação e fiação de fibras
têxteis naturais, exceto algodão

1312-0/00

1.39.03.3
1.39.04.1

ARTIGOS DE MATERIAL
PLÁSTICO PARA
EMBALAGEM-INDUSTRIA
ARTEFATOS DE FIBRA DE
VIDRO-INDUSTRIA

1.39.05.0

ARTEFATOS DE ACRÍLICO2229-3/99
INDUSTRIA

1.39.05.0

ARTEFATOS DE ACRÍLICO3292-2/02
INDUSTRIA

1.39.05.0

ARTEFATOS DE ACRÍLICO3299-0/03
INDUSTRIA

1.39.06.8

ACRÍLICO-INDUSTRIA

2221-8/00

1.39.07.6

FÓRMICA-INDUSTRIA

2229-3/03

1.40.01.5

FIBRAS TÊXTEIS DE ORIGEM
1311-1/00
VEGETAL-INDUSTRIA

1.40.02.3

MATERIAIS TÊXTEIS DE
ORIGEM MINERALINDUSTRIA

1312-0/00

1.40.03.1

ESTOPA-INDUSTRIA

1313-8/00

1.40.04.0

FIAÇÃO

1311-1/00

1.40.04.0

FIAÇÃO

1314-6/00

1.40.05.8
1.40.06.6

FIAÇÃO E TECELAGEM COM
1312-0/00
OU SEM ESTAMPARIA
TECELAGEM

1313-8/00
1311-1/00
1314-6/00

3299-0/03
2221-8/00

2229-3/03

Preparação e fiação de fibras de
algodão

1311-1/00

Preparação e fiação de fibras de
algodão

Preparação e fiação de fibras têxteis
1312-0/00
naturais, exceto algodão

Preparação e fiação de fibras
têxteis naturais, exceto algodão

1312-0/00

Preparação e fiação de fibras
têxteis naturais, exceto algodão

Fiação de fibras artificiais e
1313-8/00
sintéticas
Preparação e fiação de fibras de
1311-1/00
algodão
Fabricação de linhas para costurar e
1314-6/00
bordar

Fiação de fibras artificiais e
1313-8/00
sintéticas
Preparação e fiação de fibras de
1311-1/00
algodão
Fabricação de linhas para costurar
1314-6/00
e bordar

Fiação de fibras artificiais e
sintéticas
Preparação e fiação de fibras de
algodão
Fabricação de linhas para costurar
e bordar

Preparação e fiação de fibras
têxteis naturais, exceto algodão

1312-0/00

Preparação e fiação de fibras têxteis
1312-0/00
naturais, exceto algodão

Preparação e fiação de fibras
têxteis naturais, exceto algodão

1312-0/00

Preparação e fiação de fibras
têxteis naturais, exceto algodão

1321-9/00

Tecelagem de fios de algodão

1321-9/00

Tecelagem de fios de algodão

1321-9/00

Tecelagem de fios de algodão

1321-9/00

Tecelagem de fios de algodão

Tecelagem de fios de fibras têxteis
naturais, exceto algodão

1322-7/00

Tecelagem de fios de fibras têxteis
naturais, exceto algodão

1322-7/00

Tecelagem de fios de fibras têxteis
1322-7/00
naturais, exceto algodão

Tecelagem de fios de fibras têxteis
naturais, exceto algodão

Tecelagem de fios de fibras
1323-5/00
artificiais e sintéticas
Estamparia e texturização em fios,
tecidos, artefatos têxteis e peças do 1340-5/01
vestuário
Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
1359-6/00
anteriormente

Tecelagem de fios de fibras
1323-5/00
artificiais e sintéticas
Estamparia e texturização em fios,
tecidos, artefatos têxteis e peças 1340-5/01
do vestuário
Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
1359-6/00
anteriormente

Tecelagem de fios de fibras
artificiais e sintéticas
Estamparia e texturização em fios,
tecidos, artefatos têxteis e peças
do vestuário
Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
anteriormente

1.40.06.6

TECELAGEM

1322-7/00

1.40.06.6

TECELAGEM

1323-5/00

1.40.08.2

ESTAMPARIA

1340-5/01

1.41.01.1

Fiação de fibras artificiais e
sintéticas
Preparação e fiação de fibras de
algodão
Fabricação de linhas para costurar
e bordar

3292-2/02

PASSAMANARIA-INDUSTRIA 1359-6/00

Tecelagem de fios de fibras
1323-5/00
artificiais e sintéticas
Estamparia e texturização em fios,
tecidos, artefatos têxteis e peças do 1340-5/01
vestuário
Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
1359-6/00
anteriormente
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

1.41.02.0

ARTEFATOS DE TECIDOINDUSTRIA

1351-1/00

Fabricação de artefatos têxteis para
1351-1/00
uso doméstico

1.41.03.8

REDES E ARTIGOS DE
CORDOARIA-INDUSTRIA

1353-7/00

Fabricação de artefatos de
cordoaria

1.41.04.6

SACOS DE TECIDOSINDUSTRIA

1.41.05.4
1.41.06.2

ARTIGOS DE TAPEÇARIAINDUSTRIA
ARTEFATOS DE LONA E
TECIDOS IMPERMEÁVEISINDUSTRIA

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Fabricação de artefatos têxteis para
1351-1/00
uso doméstico

Fabricação de artefatos têxteis
para uso doméstico

1351-1/00

Fabricação de artefatos têxteis
para uso doméstico

1353-7/00

Fabricação de artefatos de cordoaria 1353-7/00

Fabricação de artefatos de
cordoaria

1353-7/00

Fabricação de artefatos de
cordoaria

1351-1/00

Fabricação de artefatos têxteis para
1351-1/00
uso doméstico

Fabricação de artefatos têxteis para
1351-1/00
uso doméstico

Fabricação de artefatos têxteis
para uso doméstico

1351-1/00

Fabricação de artefatos têxteis
para uso doméstico

1352-9/00

Fabricação de artefatos de
tapeçaria

1352-9/00

Fabricação de artefatos de tapeçaria 1352-9/00

Fabricação de artefatos de
tapeçaria

1352-9/00

Fabricação de artefatos de
tapeçaria

1354-5/00

Fabricação de tecidos especiais,
inclusive artefatos

1354-5/00

Fabricação de tecidos especiais,
inclusive artefatos

Fabricação de tecidos especiais,
inclusive artefatos

1354-5/00

Fabricação de tecidos especiais,
inclusive artefatos

1354-5/00

1.41.07.0

CORTINAS-INDUSTRIA

1351-1/00

Fabricação de artefatos têxteis para
1351-1/00
uso doméstico

Fabricação de artefatos têxteis para
1351-1/00
uso doméstico

Fabricação de artefatos têxteis
para uso doméstico

1351-1/00

Fabricação de artefatos têxteis
para uso doméstico

1.41.08.9

TOLDOS-INDUSTRIA

1354-5/00

Fabricação de tecidos especiais,
inclusive artefatos

Fabricação de tecidos especiais,
inclusive artefatos

Fabricação de tecidos especiais,
inclusive artefatos

1354-5/00

Fabricação de tecidos especiais,
inclusive artefatos

1.41.09.7

BENEFICIAMENTO DE
TECIDOS PARA A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

1340-5/99

Outros serviços de acabamento em
fios, tecidos, artefatos têxteis e
1340-5/99
peças do vestuário

Outros serviços de acabamento em
fios, tecidos, artefatos têxteis e
1340-5/99
peças do vestuário

Outros serviços de acabamento
em fios, tecidos, artefatos têxteis e 1340-5/99
peças do vestuário

Outros serviços de acabamento
em fios, tecidos, artefatos têxteis e
peças do vestuário

1.42.01.8

CONFECÇÃO DE ROUPAS

1411-8/01

Confecção de roupas íntimas

1411-8/01

Confecção de roupas íntimas

1411-8/01

Confecção de roupas íntimas

Confecção de roupas íntimas

1.42.01.8

CONFECÇÃO DE ROUPAS

1412-6/01

Confecção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas e as
confeccionadas sob medida

1412-6/01

Confecção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas e as
confeccionadas sob medida

1412-6/01

Confecção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas e as
1412-6/01
confeccionadas sob medida

Confecção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas e as
confeccionadas sob medida

1.42.01.8

CONFECÇÃO DE ROUPAS

1413-4/01

Confecção de roupas profissionais,
1413-4/01
exceto sob medida

Confecção de roupas profissionais,
exceto sob medida

1413-4/01

Confecção de roupas
profissionais, exceto sob medida

1413-4/01

Confecção de roupas
profissionais, exceto sob medida

1.42.01.8

CONFECÇÃO DE ROUPAS

1413-4/02

Confecção, sob medida, de roupas
1413-4/02
profissionais

Confecção, sob medida, de roupas
profissionais

1413-4/02

Confecção, sob medida, de
roupas profissionais

1413-4/02

Confecção, sob medida, de
roupas profissionais

1.42.01.8

CONFECÇÃO DE ROUPAS

3292-2/01

Fabricação de roupas de proteção e
3292-2/01
segurança e resistentes a fogo

Fabricação de roupas de proteção e
3292-2/01
segurança e resistentes a fogo

Fabricação de roupas de proteção
3292-2/01
e segurança e resistentes a fogo

Fabricação de roupas de proteção
e segurança e resistentes a fogo

1.42.02.6

CHAPÉUS-INDUSTRIA

1414-2/00

1.42.02.6

CHAPÉUS-INDUSTRIA

1510-6/00

Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança e 1414-2/00
proteção
Curtimento e outras preparações de
1510-6/00
couro

Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança e 1414-2/00
proteção
Curtimento e outras preparações de
1510-6/00
couro

Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança
e proteção
Curtimento e outras preparações
de couro

Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança
e proteção
Curtimento e outras preparações
de couro

1.42.03.4

CALÇADOS-INDUSTRIA

1531-9/01

Fabricação de calçados de couro

Fabricação de calçados de couro

1531-9/01

Fabricação de calçados de couro

1.42.03.4

CALÇADOS-INDUSTRIA

1532-7/00

1.42.03.4

CALÇADOS-INDUSTRIA

1533-5/00

Fabricação de tênis de qualquer
1532-7/00
material
Fabricação de calçados de material
1533-5/00
sintético

1.42.03.4

CALÇADOS-INDUSTRIA

1539-4/00

1.42.03.4

CALÇADOS-INDUSTRIA

1540-8/00

Fabricação de tênis de qualquer
material
Fabricação de calçados de
material sintético
Fabricação de calçados de
materiais não especificados
anteriormente
Fabricação de partes para
calçados, de qualquer material
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança
e proteção

1.42.04.2

ARTEFATOS DO VESTUÁRIO1414-2/00
INDUSTRIA

Fabricação de tênis de qualquer
material
Fabricação de calçados de material
sintético
Fabricação de calçados de
materiais não especificados
anteriormente
Fabricação de partes para
calçados, de qualquer material
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança e
proteção

1354-5/00

1531-9/01
1532-7/00
1533-5/00
1539-4/00
1540-8/00
1414-2/00

1354-5/00

Fabricação de calçados de materiais
1539-4/00
não especificados anteriormente
Fabricação de partes para calçados,
1540-8/00
de qualquer material
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança e 1414-2/00
proteção
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1411-8/01

1414-2/00
1510-6/00
1531-9/01
1532-7/00
1533-5/00
1539-4/00
1540-8/00
1414-2/00

Fabricação de calçados de couro
Fabricação de tênis de qualquer
material
Fabricação de calçados de
material sintético
Fabricação de calçados de
materiais não especificados
anteriormente
Fabricação de partes para
calçados, de qualquer material
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança
e proteção

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
1.42.04.2
1.42.05.0

Descrição CAE
CNAE 2.0
ARTEFATOS DO VESTUÁRIO1510-6/00
INDUSTRIA
BOLSAS-INDUSTRIA

1521-1/00

1.42.06.9

ROUPAS DE CAMA MESA E
1351-1/00
BANHO-INDUSTRIA

1.42.07.7

CINTOS E SUSPENSÓRIOS1414-2/00
INDUSTRIA

1.42.07.7

CINTOS E SUSPENSÓRIOS1510-6/00
INDUSTRIA

1.42.08.5

BANDEIRAS, FLÂMULAS E
1359-6/00
ESTANDARTES-INDUSTRIA

Descrição CNAE 2.0
CNAE 2.1
Curtimento e outras preparações de
1510-6/00
couro
Fabricação de artigos para viagem,
bolsas e semelhantes de qualquer 1521-1/00
material

Descrição CNAE 2.1
CNAE 2.2
Curtimento e outras preparações de
1510-6/00
couro
Fabricação de artigos para viagem,
bolsas e semelhantes de qualquer 1521-1/00
material

Descrição CNAE 2.2
CNAE 2.3
Curtimento e outras preparações
1510-6/00
de couro
Fabricação de artigos para
viagem, bolsas e semelhantes de 1521-1/00
qualquer material

Descrição CNAE 2.3
Curtimento e outras preparações
de couro
Fabricação de artigos para
viagem, bolsas e semelhantes de
qualquer material

Fabricação de artefatos têxteis para
1351-1/00
uso doméstico

Fabricação de artefatos têxteis para
1351-1/00
uso doméstico

Fabricação de artefatos têxteis
para uso doméstico

Fabricação de artefatos têxteis
para uso doméstico

Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança e
proteção
Curtimento e outras preparações de
couro
Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
anteriormente
Fabricação de tecidos de malha
Fabricação de artigos para viagem,
bolsas e semelhantes de qualquer
material
Fabricação de artigos para viagem,
bolsas e semelhantes de qualquer
material
Fabricação de meias
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança e
proteção
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança e
proteção
Curtimento e outras preparações de
couro
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança e
proteção

Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança e
proteção
Curtimento e outras preparações de
couro
Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
anteriormente
Fabricação de tecidos de malha
Fabricação de artigos para viagem,
bolsas e semelhantes de qualquer
material
Fabricação de artigos para viagem,
bolsas e semelhantes de qualquer
material
Fabricação de meias
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança e
proteção
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança e
proteção
Curtimento e outras preparações de
couro
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança e
proteção

Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança
e proteção
Curtimento e outras preparações
de couro
Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
anteriormente
Fabricação de tecidos de malha
Fabricação de artigos para
viagem, bolsas e semelhantes de
qualquer material
Fabricação de artigos para
viagem, bolsas e semelhantes de
qualquer material
Fabricação de meias
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança
e proteção
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança
e proteção
Curtimento e outras preparações
de couro
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança
e proteção
Fabricação de artigos do
vestuário, produzidos em
malharias e tricotagens, exceto
meias

1414-2/00
1510-6/00
1359-6/00

1510-6/00
1359-6/00

1510-6/00
1359-6/00

MALHARIA

1330-8/00

1.42.10.7

1521-1/00

1.42.11.5

CARTEIRAS-INDUSTRIA

1521-1/00

1.42.12.3

MEIAS-INDUSTRIA

1421-5/00

1.42.13.1

LENÇOS-INDUSTRIA

1414-2/00

1.42.14.0

LUVAS-INDUSTRIA

1414-2/00

1.42.14.0

LUVAS-INDUSTRIA

1510-6/00

1.42.15.8

GRAVATAS-INDUSTRIA

1414-2/00

1.42.16.6

ROUPAS-INDUSTRIA

1422-3/00

Fabricação de artigos do vestuário,
produzidos em malharias e
1422-3/00
tricotagens, exceto meias

Fabricação de artigos do vestuário,
produzidos em malharias e
tricotagens, exceto meias

1422-3/00

1042-2/00

Fabricação de óleos vegetais
refinados, exceto óleo de milho

1042-2/00

Fabricação de óleos vegetais
refinados, exceto óleo de milho

1042-2/00

Fabricação de óleos vegetais
refinados, exceto óleo de milho

1042-2/00

Fabricação de óleos vegetais
refinados, exceto óleo de milho

1081-3/01

Beneficiamento de café

1081-3/01

Beneficiamento de café

1081-3/01

Beneficiamento de café

1081-3/01

Beneficiamento de café

1081-3/02

Torrefação e moagem de café

1081-3/02

Torrefação e moagem de café

1081-3/02

Torrefação e moagem de café

1081-3/02

Torrefação e moagem de café

1099-6/05

Fabricação de produtos para
infusão (chá, mate, etc.)

1099-6/05

Fabricação de produtos para infusão
1099-6/05
(chá, mate, etc.)

Fabricação de produtos para
infusão (chá, mate, etc.)

1099-6/05

Fabricação de produtos para
infusão (chá, mate, etc.)

Beneficiamento de arroz

1061-9/01

Beneficiamento de arroz

Beneficiamento de arroz

1061-9/01

Beneficiamento de arroz

1.43.02.2
1.43.02.2
1.43.03.0
1.43.04.9

PRODUTOS VEGETAIS
MOAGEM E
BENEFICIAMENTO
CAFÉ-MOAGEM E
BENEFICIAMENTO
CAFÉ-MOAGEM E
BENEFICIAMENTO
CHÁ MATEBENEFICIAMENTO

CEREAIS-BENEFICIAMENTO 1061-9/01

1.43.04.9

CEREAIS-BENEFICIAMENTO 1062-7/00

1.43.04.9

CEREAIS-BENEFICIAMENTO 1069-4/00

Moagem de trigo e fabricação de
derivados
Moagem e fabricação de produtos
de origem vegetal não
especificados anteriormente

1521-1/00
1421-5/00
1414-2/00

1414-2/00
1510-6/00
1414-2/00

1062-7/00
1069-4/00

1521-1/00

1521-1/00
1421-5/00
1414-2/00

1414-2/00
1510-6/00
1414-2/00

1061-9/01

Moagem de trigo e fabricação de
1062-7/00
derivados
Moagem e fabricação de produtos
de origem vegetal não especificados 1069-4/00
anteriormente
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1330-8/00

Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança
e proteção
Curtimento e outras preparações
de couro
Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
anteriormente
Fabricação de tecidos de malha
Fabricação de artigos para
viagem, bolsas e semelhantes de
qualquer material
Fabricação de artigos para
viagem, bolsas e semelhantes de
qualquer material
Fabricação de meias
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança
e proteção
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança
e proteção
Curtimento e outras preparações
de couro
Fabricação de acessórios do
vestuário, exceto para segurança
e proteção
Fabricação de artigos do
vestuário, produzidos em
malharias e tricotagens, exceto
meias

MALAS E MALETASINDUSTRIA

1521-1/00

1330-8/00

1414-2/00

1.42.09.3

1.43.01.4

1330-8/00

1414-2/00

1351-1/00

1521-1/00

1521-1/00
1421-5/00
1414-2/00

1414-2/00
1510-6/00
1414-2/00

1422-3/00

Moagem de trigo e fabricação de
1062-7/00
derivados
Moagem e fabricação de produtos
de origem vegetal não
1069-4/00
especificados anteriormente

Moagem de trigo e fabricação de
derivados
Moagem e fabricação de produtos
de origem vegetal não
especificados anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
1.43.05.7

1.43.05.7

1.43.05.7

1.43.05.7

1.43.06.5

1.43.07.3

1.43.08.1

1.43.08.1
1.44.01.0

Descrição CAE
FARINHAS DE CEREAIS E
FÉCULAS ALIMENTÍCIASINDUSTRIA
FARINHAS DE CEREAIS E
FÉCULAS ALIMENTÍCIASINDUSTRIA
FARINHAS DE CEREAIS E
FÉCULAS ALIMENTÍCIASINDUSTRIA
FARINHAS DE CEREAIS E
FÉCULAS ALIMENTÍCIASINDUSTRIA

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

1061-9/02

Fabricação de produtos do arroz

1061-9/02

Fabricação de produtos do arroz

1061-9/02

Fabricação de produtos do arroz

1061-9/02

Fabricação de produtos do arroz

1063-5/00

Fabricação de farinha de mandioca
1063-5/00
e derivados

Fabricação de farinha de mandioca
e derivados

1063-5/00

Fabricação de farinha de
mandioca e derivados

1063-5/00

Fabricação de farinha de
mandioca e derivados

1064-3/00

Fabricação de farinha de milho e
derivados, exceto óleos de milho

Fabricação de farinha de milho e
derivados, exceto óleos de milho

1064-3/00

Fabricação de farinha de milho e
derivados, exceto óleos de milho

1064-3/00

Fabricação de farinha de milho e
derivados, exceto óleos de milho

1065-1/01

Fabricação de amidos e féculas de
1065-1/01
vegetais

Fabricação de amidos e féculas de
vegetais

1065-1/01

Fabricação de amidos e féculas
de vegetais

1065-1/01

Fabricação de amidos e féculas
de vegetais

CACAU-BENEFICIAMENTO

1093-7/01

Fabricação de produtos derivados
do cacau e de chocolates

1093-7/01

Fabricação de produtos derivados
do cacau e de chocolates

1093-7/01

Fabricação de produtos derivados
1093-7/01
do cacau e de chocolates

Fabricação de produtos derivados
do cacau e de chocolates

1031-7/00

Fabricação de conservas de frutas

1031-7/00

Fabricação de conservas de frutas

1031-7/00

Fabricação de conservas de frutas 1031-7/00

Fabricação de conservas de frutas

1032-5/01

Fabricação de conservas de palmito 1032-5/01

Fabricação de conservas de palmito 1032-5/01

Fabricação de conservas de
palmito

Fabricação de conservas de
palmito

1032-5/99

Fabricação de conservas de
legumes e outros vegetais, exceto
palmito

1032-5/99

Fabricação de conservas de
legumes e outros vegetais, exceto
palmito

1032-5/99

Fabricação de conservas de
legumes e outros vegetais, exceto 1032-5/99
palmito

Fabricação de conservas de
legumes e outros vegetais, exceto
palmito

1031-7/00

Fabricação de conservas de frutas

1031-7/00

Fabricação de conservas de frutas

1031-7/00

Fabricação de conservas de frutas 1031-7/00

Fabricação de conservas de frutas
Fabricação de conservas de
palmito

FRIGORIFICAÇÃO E
BENEFICIAMENTO DE
FRUTAS
FRIGORIFICAÇÃO E
BENEFICIAMENTO DE
LEGUMES
FRIGORIFICAÇÃO E
BENEFICIAMENTO DE
LEGUMES
CONSERVAS DE FRUTASINDUSTRIA

1064-3/00

1032-5/01

1.44.04.5

CONSERVA DE LEGUMESINDUSTRIA

1032-5/01

Fabricação de conservas de palmito 1032-5/01

Fabricação de conservas de palmito 1032-5/01

Fabricação de conservas de
palmito

1.44.04.5

CONSERVA DE LEGUMESINDUSTRIA

1032-5/99

Fabricação de conservas de
legumes e outros vegetais, exceto
palmito

Fabricação de conservas de
legumes e outros vegetais, exceto
palmito

Fabricação de conservas de
legumes e outros vegetais, exceto 1032-5/99
palmito

Fabricação de conservas de
legumes e outros vegetais, exceto
palmito

1.45.01.7

PREPARAÇÃO DE
ESPECIARIAS E
CONDIMENTOS

1095-3/00

Fabricação de especiarias, molhos,
1095-3/00
temperos e condimentos

Fabricação de especiarias, molhos,
1095-3/00
temperos e condimentos

Fabricação de especiarias,
molhos, temperos e condimentos

1095-3/00

Fabricação de especiarias,
molhos, temperos e condimentos

1.46.01.3

ABATE DE RESES E
PREPARAÇÃO DA CARNE

1011-2/05

Matadouro - abate de reses sob
contrato - exceto abate de suínos

1011-2/05

Matadouro - abate de reses sob
contrato - exceto abate de suínos

1011-2/05

Matadouro - abate de reses sob
contrato - exceto abate de suínos

1011-2/05

Matadouro - abate de reses sob
contrato - exceto abate de suínos

1.46.01.3

ABATE DE RESES E
PREPARAÇÃO DA CARNE

1012-1/04

Matadouro - abate de suínos sob
contrato

1012-1/04

Matadouro - abate de suínos sob
contrato

1012-1/04

Matadouro - abate de suínos sob
contrato

1012-1/04

Matadouro - abate de suínos sob
contrato

1.46.01.3

ABATE DE RESES E
PREPARAÇÃO DA CARNE

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1.46.01.3

ABATE DE RESES E
PREPARAÇÃO DA CARNE

1013-9/02

Preparação de subprodutos do
abate

1013-9/02

Preparação de subprodutos do
abate

1013-9/02

Preparação de subprodutos do
abate

1013-9/02

Preparação de subprodutos do
abate

1011-2/05

Matadouro - abate de reses sob
contrato - exceto abate de suínos

1011-2/05

Matadouro - abate de reses sob
contrato - exceto abate de suínos

1011-2/05

Matadouro - abate de reses sob
contrato - exceto abate de suínos

1011-2/05

Matadouro - abate de reses sob
contrato - exceto abate de suínos

1012-1/04

Matadouro - abate de suínos sob
contrato

1012-1/04

Matadouro - abate de suínos sob
contrato

1012-1/04

Matadouro - abate de suínos sob
contrato

1012-1/04

Matadouro - abate de suínos sob
contrato

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1.46.02.1

1.46.02.1

1.46.02.1

MATADOUROS
FRIGORÍFICOS E
PREPARAÇÃO DA CARNE
MATADOUROS
FRIGORÍFICOS E
PREPARAÇÃO DA CARNE
MATADOUROS
FRIGORÍFICOS E
PREPARAÇÃO DA CARNE

1032-5/99
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1032-5/99

1032-5/01

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
1.46.02.1

Descrição CAE
MATADOUROS
FRIGORÍFICOS E
PREPARAÇÃO DA CARNE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

1013-9/02

Preparação de subprodutos do
abate

1013-9/02

Preparação de subprodutos do
abate

1013-9/02

Preparação de subprodutos do
abate

1013-9/02

Preparação de subprodutos do
abate

1.46.03.0

ABATE BENEFICIAMENTO
DE AVES E ANIMAIS DE
1012-1/01
MEDIO E PEQUENO PORTE

Abate de aves

1012-1/01

Abate de aves

1012-1/01

Abate de aves

1012-1/01

Abate de aves

1.46.03.0

ABATE BENEFICIAMENTO
DE AVES E ANIMAIS DE
1012-1/02
MEDIO E PEQUENO PORTE

Abate de pequenos animais

1012-1/02

Abate de pequenos animais

1012-1/02

Abate de pequenos animais

1012-1/02

Abate de pequenos animais

1.46.03.0

ABATE BENEFICIAMENTO
DE AVES E ANIMAIS DE
1013-9/01
MEDIO E PEQUENO PORTE

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1.46.03.0

ABATE BENEFICIAMENTO
DE AVES E ANIMAIS DE
1013-9/02
MEDIO E PEQUENO PORTE

Preparação de subprodutos do
abate

1013-9/02

Preparação de subprodutos do
abate

1013-9/02

Preparação de subprodutos do
abate

1013-9/02

Preparação de subprodutos do
abate

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1020-1/01

Preservação de peixes,
crustáceos e moluscos

1020-1/01

Preservação de peixes,
crustáceos e moluscos

1.46.04.8

BANHA CONSERVAS DE
CARNE E PRODUTOS DE
SALSICHARIA-INDUSTRIA

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1.46.05.6

FRIGORIFICAÇÃO E
BENEFICIAMENTO DE
PESCADO

1020-1/01

Preservação de peixes, crustáceos
1020-1/01
e moluscos

Preservação de peixes, crustáceos
e moluscos

1.46.05.6

FRIGORIFICAÇÃO E
BENEFICIAMENTO DE
PESCADO

1020-1/02

Fabricação de conservas de peixes,
1020-1/02
crustáceos e moluscos

Fabricação de conservas de peixes,
1020-1/02
crustáceos e moluscos

Fabricação de conservas de
peixes, crustáceos e moluscos

1020-1/02

Fabricação de conservas de
peixes, crustáceos e moluscos

1.46.06.4

CONSERVA DE PESCADOS 1020-1/01

Preservação de peixes, crustáceos
1020-1/01
e moluscos

Preservação de peixes, crustáceos
e moluscos

Preservação de peixes,
crustáceos e moluscos

1020-1/01

Preservação de peixes,
crustáceos e moluscos

1.46.06.4

CONSERVA DE PESCADOS 1020-1/02

Fabricação de conservas de peixes,
1020-1/02
crustáceos e moluscos

Fabricação de conservas de peixes,
1020-1/02
crustáceos e moluscos

Fabricação de conservas de
peixes, crustáceos e moluscos

1020-1/02

Fabricação de conservas de
peixes, crustáceos e moluscos

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1.46.07.2
1.48.01.6

BENEFICIAMENTO DE
TRIPAS PARA INDÚSTRIA DE 1013-9/01
EMBUTIDOS
LEITE-BENEFICIAMENTO 1051-1/00

1020-1/01

Preparação do leite

1051-1/00

Preparação do leite

1051-1/00

Preparação do leite

1051-1/00

Preparação do leite

1.48.02.4

LATICÍNIOS-INDUSTRIA

1052-0/00

Fabricação de laticínios

1052-0/00

Fabricação de laticínios

1052-0/00

Fabricação de laticínios

1052-0/00

Fabricação de laticínios

1.49.01.2

USINA DE AÇÚCAR

1071-6/00

Fabricação de açúcar em bruto

1071-6/00

Fabricação de açúcar em bruto

1071-6/00

Fabricação de açúcar em bruto

1071-6/00

Fabricação de açúcar em bruto

Fabricação de açucar de cereais
(dextrose) e de beterraba

1072-4/02

Fabricação de açucar de cereais
(dextrose) e de beterraba

1072-4/02

Fabricação de açucar de cereais
(dextrose) e de beterraba

1072-4/02

Fabricação de açucar de cereais
(dextrose) e de beterraba

1.49.01.2

USINA DE AÇÚCAR

1072-4/02

1.49.01.2

USINA DE AÇÚCAR

1099-6/06

1.49.02.0
1.50.01.0
1.50.01.0

REFINAÇÃO E MOAGEM DO
1072-4/01
AÇÚCAR
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS1096-1/00
INDUSTRIA
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS1099-6/02
INDUSTRIA

Fabricação de adoçantes naturais e
1099-6/06
artificiais
Fabricação de açúcar de cana
1072-4/01
refinado
Fabricação de alimentos e pratos
1096-1/00
prontos

Fabricação de adoçantes naturais e
1099-6/06
artificiais
Fabricação de açúcar de cana
1072-4/01
refinado
Fabricação de alimentos e pratos
1096-1/00
prontos

Fabricação de adoçantes naturais
1099-6/06
e artificiais
Fabricação de açúcar de cana
1072-4/01
refinado
Fabricação de alimentos e pratos
1096-1/00
prontos

Fabricação de adoçantes naturais
e artificiais
Fabricação de açúcar de cana
refinado
Fabricação de alimentos e pratos
prontos

Fabricação de pós alimentícios

Fabricação de pós alimentícios

Fabricação de pós alimentícios

Fabricação de pós alimentícios

1099-6/02
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1099-6/02

1099-6/02

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

1.50.01.0

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS1099-6/99
INDUSTRIA

Fabricação de outros produtos
alimentícios não especificados
anteriormente

1099-6/07

Fabricação de alimentos dietéticos e
1099-6/07
complementos alimentares

Fabricação de alimentos dietéticos
1099-6/07
e complementos alimentares

Fabricação de alimentos dietéticos
e complementos alimentares

1.50.01.0

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS1099-6/99
INDUSTRIA

Fabricação de outros produtos
alimentícios não especificados
anteriormente

1099-6/99

Fabricação de outros produtos
alimentícios não especificados
anteriormente

1099-6/99

Fabricação de outros produtos
alimentícios não especificados
anteriormente

1099-6/99

Fabricação de outros produtos
alimentícios não especificados
anteriormente

1053-8/00

Fabricação de sorvetes e outros
gelados comestíveis

1053-8/00

Fabricação de sorvetes e outros
gelados comestíveis

1053-8/00

Fabricação de sorvetes e outros
gelados comestíveis

1053-8/00

Fabricação de sorvetes e outros
gelados comestíveis

1091-1/00

Fabricação de produtos de
panificação

1091-1/01

Fabricação de produtos de
panificação industrial

1091-1/01

Fabricação de produtos de
panificação industrial

1091-1/01

Fabricação de produtos de
panificação industrial

1094-5/00

Fabricação de massas alimentícias 1094-5/00

Fabricação de massas alimentícias

1094-5/00

Fabricação de massas
alimentícias

1094-5/00

Fabricação de massas
alimentícias

1061-9/02

Fabricação de produtos do arroz

1061-9/02

Fabricação de produtos do arroz

1061-9/02

Fabricação de produtos do arroz

1061-9/02

Fabricação de produtos do arroz

1064-3/00

Fabricação de farinha de milho e
derivados, exceto óleos de milho

1064-3/00

Fabricação de farinha de milho e
derivados, exceto óleos de milho

1064-3/00

Fabricação de farinha de milho e
derivados, exceto óleos de milho

1065-1/01

Fabricação de amidos e féculas
de vegetais

1.50.02.9

1.50.02.9
1.50.03.7
1.50.04.5

SORVETES BOLOS E
TORTAS GELADASINDUSTRIA
SORVETES BOLOS E
TORTAS GELADASINDUSTRIA
MASSAS ALIMENTÍCIASINDUSTRIA
FARINHAS DE CEREAIS E
FÉCULAS-INDUSTRIA

1.50.04.5

FARINHAS DE CEREAIS E
FÉCULAS-INDUSTRIA

1064-3/00

Fabricação de farinha de milho e
derivados, exceto óleos de milho

1.50.04.5

FARINHAS DE CEREAIS E
FÉCULAS-INDUSTRIA

1065-1/01

Fabricação de amidos e féculas de
1065-1/01
vegetais

Fabricação de amidos e féculas de
vegetais

1065-1/01

Fabricação de amidos e féculas
de vegetais

1082-1/00

Fabricação de produtos à base de
café

1082-1/00

Fabricação de produtos à base de
café

1082-1/00

Fabricação de produtos à base de
1082-1/00
café

Fabricação de produtos à base de
café

0892-4/03

Refino e outros tratamentos do sal

0892-4/03

Refino e outros tratamentos do sal

0892-4/03

Refino e outros tratamentos do sal 0892-4/03

Refino e outros tratamentos do sal

1099-6/01

Fabricação de vinagres
Fabricação de fermentos e
leveduras

1099-6/01

Fabricação de vinagres
Fabricação de fermentos e
leveduras

1099-6/01

Fabricação de vinagres
Fabricação de fermentos e
leveduras

Fabricação de vinagres
Fabricação de fermentos e
leveduras

1.50.06.1
1.50.07.0
1.50.08.8
1.50.09.6

PREPARAÇÃO DO CAFÉ
SOLÚVEL
PREPARAÇÃO MOAGEM E
REFINAÇÃO DO SAL DE
COZINHA
VINAGRE-INDUSTRIA
FERMENTOS E LEVEDURASINDUSTRIA

1099-6/03

1099-6/03

1099-6/03

1099-6/01
1099-6/03

Padaria e confeitaria com
1091-1/02
predominância de produção própria

Fabricação de produtos de padaria e
confeitaria com predominância de
1091-1/02
produção própria

Fabricação de produtos de padaria
e confeitaria com predominância 1091-1/02
de produção própria

Fabricação de produtos de padaria
e confeitaria com predominância
de produção própria

RAÇÕES BALANCEADAS
1066-0/00
PARA ANIMAIS-INDUSTRIA
PREPARAÇÃO DE CHÁ
1099-6/05
MATE SOLÚVEL
PREPARAÇÃO DE
1052-0/00
CHOCOLATE SOLÚVEL
BISCOITOS, BOLACHAS E
CASQUINHAS DE SORVETES- 1091-1/00
INDUSTRIA
BISCOITOS, BOLACHAS E
CASQUINHAS DE SORVETES- 1092-9/00
INDUSTRIA

Fabricação de alimentos para
animais
Fabricação de produtos para
infusão (chá, mate, etc.)

Fabricação de alimentos para
1066-0/00
animais
Fabricação de produtos para infusão
1099-6/05
(chá, mate, etc.)

Fabricação de alimentos para
animais
Fabricação de produtos para
infusão (chá, mate, etc.)

Fabricação de alimentos para
animais
Fabricação de produtos para
infusão (chá, mate, etc.)

1.50.15.0

1.50.10.0

1.50.11.8
1.50.12.6
1.50.13.4

PRODUTOS DE PADARIA E
4721-1/01
CONFEITARIA-INDUSTRIA

1066-0/00
1099-6/05

1066-0/00
1099-6/05

Fabricação de laticínios

1052-0/00

Fabricação de laticínios

1052-0/00

Fabricação de laticínios

1052-0/00

Fabricação de laticínios

Fabricação de produtos de
panificação

1091-1/01

Fabricação de produtos de
panificação industrial

1091-1/01

Fabricação de produtos de
panificação industrial

1091-1/01

Fabricação de produtos de
panificação industrial

Fabricação de biscoitos e bolachas 1092-9/00

Fabricação de biscoitos e bolachas

1092-9/00

Fabricação de biscoitos e
bolachas

1092-9/00

Fabricação de biscoitos e
bolachas

DOCES, BALAS E BOMBONS1093-7/01
INDUSTRIA

Fabricação de produtos derivados
do cacau e de chocolates

1093-7/01

Fabricação de produtos derivados
do cacau e de chocolates

1093-7/01

Fabricação de produtos derivados
1093-7/01
do cacau e de chocolates

Fabricação de produtos derivados
do cacau e de chocolates

1.50.15.0

DOCES, BALAS E BOMBONS1093-7/02
INDUSTRIA

Fabricação de frutas cristalizadas,
balas e semelhantes

1093-7/02

Fabricação de frutas cristalizadas,
balas e semelhantes

1093-7/02

Fabricação de frutas cristalizadas,
1093-7/02
balas e semelhantes

Fabricação de frutas cristalizadas,
balas e semelhantes

1.51.01.7

BEBIDAS ALCOÓLICAS OU
1111-9/01
ALCOOLIZADAS-INDUSTRIA

Fabricação de aguardente de cana1111-9/01
de-açúcar

Fabricação de aguardente de cana1111-9/01
de-açúcar

Fabricação de aguardente de canade-açúcar

1.50.14.2

1.50.14.2

Fabricação de aguardente de cana1111-9/01
de-açúcar
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
1.51.01.7

1.51.01.7
1.51.01.7
1.51.02.5
1.51.03.3

1.51.03.3

1.51.03.3

1.51.03.3

1.51.03.3

1.51.03.3

1.51.04.1
1.51.05.0
1.51.06.8
1.51.15.7

1.52.01.3

1.52.02.1
1.52.02.1

Descrição CAE

CNAE 2.0

BEBIDAS ALCOÓLICAS OU
1111-9/02
ALCOOLIZADAS-INDUSTRIA
BEBIDAS ALCOÓLICAS OU
ALCOOLIZADAS-INDUSTRIA
BEBIDAS ALCOÓLICAS OU
ALCOOLIZADAS-INDUSTRIA
CERVEJAS E CHOPESINDUSTRIA
XAROPES CONCENTRADOS
E SUCOS DE FRUTASINDUSTRIA
XAROPES CONCENTRADOS
E SUCOS DE FRUTASINDUSTRIA
XAROPES CONCENTRADOS
E SUCOS DE FRUTASINDUSTRIA
XAROPES CONCENTRADOS
E SUCOS DE FRUTASINDUSTRIA
XAROPES CONCENTRADOS
E SUCOS DE FRUTASINDUSTRIA
XAROPES CONCENTRADOS
E SUCOS DE FRUTASINDUSTRIA
ENGARRAFAMENTO E
GASEIFICAÇÃO DE ÁGUAS
MINERAIS
DESTILAÇÃO E
FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL
REFRIGERANTESINDUSTRIA
MICROCERVEJARIA
ARTESANAL

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Fabricação de outras aguardentes e
1111-9/02
bebidas destiladas

Fabricação de outras aguardentes e
1111-9/02
bebidas destiladas

Fabricação de outras aguardentes
1111-9/02
e bebidas destiladas

Fabricação de outras aguardentes
e bebidas destiladas

1112-7/00

Fabricação de vinho

1112-7/00

Fabricação de vinho

Fabricação de vinho

1112-7/00

Fabricação de vinho

1113-5/01

Fabricação de malte, inclusive
malte uísque

1113-5/01

Fabricação de malte, inclusive malte
1113-5/01
uísque

Fabricação de malte, inclusive
malte uísque

1113-5/01

Fabricação de malte, inclusive
malte uísque

1113-5/02

Fabricação de cervejas e chopes

1113-5/02

Fabricação de cervejas e chopes

1113-5/02

Fabricação de cervejas e chopes

1113-5/02

Fabricação de cervejas e chopes

1033-3/01

Fabricação de sucos concentrados
1033-3/01
de frutas, hortaliças e legumes

Fabricação de sucos concentrados
de frutas, hortaliças e legumes

1033-3/01

Fabricação de sucos concentrados
1033-3/01
de frutas, hortaliças e legumes

Fabricação de sucos concentrados
de frutas, hortaliças e legumes

1122-4/02

Fabricação de chá mate e outros
chás prontos para consumo

1122-4/02

Fabricação de chá mate e outros
chás prontos para consumo

1122-4/02

Fabricação de chá mate e outros
chás prontos para consumo

1122-4/02

Fabricação de chá mate e outros
chás prontos para consumo

1122-4/04

Fabricação de bebidas isotônicas

1122-4/04

Fabricação de bebidas isotônicas

1122-4/04

Fabricação de bebidas isotônicas

1122-4/99

1122-4/99

1033-3/02

1122-4/03

Fabricação de outras bebidas nãoalcoólicas não especificadas
anteriormente
Fabricação de outras bebidas nãoalcoólicas não especificadas
anteriormente
Fabricação de sucos de frutas,
hortaliças e legumes, exceto
concentrados
Fabricação de refrescos, xaropes e
pós para refrescos, exceto
refrescos de frutas

1122-4/99

1033-3/02

1122-4/03

1112-7/00

Fabricação de outras bebidas nãoalcoólicas não especificadas
1122-4/99
anteriormente
Fabricação de sucos de frutas,
hortaliças e legumes, exceto
1033-3/02
concentrados
Fabricação de refrescos, xaropes e
pós para refrescos, exceto refrescos 1122-4/03
de frutas

Fabricação de outras bebidas nãoalcoólicas não especificadas
1122-4/99
anteriormente
Fabricação de sucos de frutas,
hortaliças e legumes, exceto
1033-3/02
concentrados
Fabricação de refrescos, xaropes
e pós para refrescos, exceto
1122-4/03
refrescos de frutas

Fabricação de outras bebidas nãoalcoólicas não especificadas
anteriormente
Fabricação de sucos de frutas,
hortaliças e legumes, exceto
concentrados
Fabricação de refrescos, xaropes
e pós para refrescos, exceto
refrescos de frutas

1121-6/00

Fabricação de águas envasadas

1121-6/00

Fabricação de águas envasadas

1121-6/00

Fabricação de águas envasadas

1121-6/00

Fabricação de águas envasadas

1931-4/00

Fabricação de álcool

1931-4/00

Fabricação de álcool

1931-4/00

Fabricação de álcool

1931-4/00

Fabricação de álcool

1122-4/01

Fabricação de refrigerantes

1122-4/01

Fabricação de refrigerantes

1122-4/01

Fabricação de refrigerantes

1122-4/01

Fabricação de refrigerantes

1113-5/02

Fabricação de cervejas e chopes

1113-5/02

Fabricação de cervejas e chopes

1113-5/02

Fabricação de cervejas e chopes

1113-5/02

Fabricação de cervejas e chopes

Fabricação de outros produtos do
fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e 1220-4/99
charutos

Fabricação de outros produtos do
fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e
charutos

1220-4/99

Fabricação de outros produtos do
fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e 1220-4/99
charutos

Fabricação de outros produtos do
fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e
charutos

1210-7/00

Processamento industrial do fumo

1210-7/00

Processamento industrial do fumo

1210-7/00

Processamento industrial do fumo 1210-7/00

Processamento industrial do fumo

1220-4/01

Fabricação de cigarros.

1220-4/01

Fabricação de cigarros.

1220-4/01

Fabricação de cigarros.

Fabricação de cigarros.

Fabricação de outros produtos do
fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e 1220-4/99
charutos

Fabricação de outros produtos do
fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e
charutos

1220-4/99

Fabricação de outros produtos do
fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e 1220-4/99
charutos

Fabricação de outros produtos do
fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e
charutos
Fabricação de cigarrilhas e
charutos.

FUMO EM FOLHAS ROLOS E
1220-4/99
CORDAS-INDUSTRIA
CIGARROS E FUMOS
DESFIADOS-INDUSTRIA
CIGARROS E FUMOS
DESFIADOS-INDUSTRIA

Descrição CNAE 2.0

1220-4/01

1.52.03.0

PREPARAÇÃO DE PALHAS
1220-4/99
PARA CIGARROS

1.52.04.8

CHARUTOS E CIGARRILHAS 1220-4/02

Fabricação de cigarrilhas e
charutos.

1220-4/02

Fabricação de cigarrilhas e
charutos.

1220-4/02

Fabricação de cigarrilhas e
charutos.

1.52.05.6

FILTROS PARA CIGARROS1220-4/03
INDUSTRIA

Fabricação de filtros para cigarros

1220-4/03

Fabricação de filtros para cigarros

1220-4/03

Fabricação de filtros para cigarros 1220-4/03

Fabricação de filtros para cigarros

1220-4/02

1.53.01.0

EDIÇÃO DE JORNAL

5812-3/00

Edição de jornais

5812-3/00

Edição de jornais

5812-3/01

Edição de jornais diários

5812-3/01

Edição de jornais diários

1.53.01.0

EDIÇÃO DE JORNAL

5812-3/00

Edição de jornais

5812-3/00

Edição de jornais

5812-3/02

Edição de jornais não diários

5812-3/02

Edição de jornais não diários
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE
EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE
JORNAL
EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE
JORNAL
EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE
JORNAL
EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE
PERIÓDICOS
EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE
PERIÓDICOS

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

1811-3/01

Impressão de jornais

1811-3/01

Impressão de jornais

1811-3/01

Impressão de jornais

1811-3/01

Impressão de jornais

1.53.04.4

SILKSCREEN

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1.53.04.4

SILKSCREEN

1813-0/99

Impressão de material para outros
usos

1813-0/99

Impressão de material para outros
usos

1813-0/99

Impressão de material para outros
1813-0/99
usos

Impressão de material para outros
usos

1.53.05.2

GRÁFICAS

5819-1/00

1.53.05.2

GRÁFICAS

5821-2/00

1.53.05.2

GRÁFICAS

5823-9/00

1.53.05.2

GRÁFICAS

5829-8/00

1.53.06.0

MATERIAL DIDÁTICOINDUSTRIA

1813-0/99

Edição de cadastros, listas e de
outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de
livros
Edição integrada à impressão de
revistas
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos
Impressão de material para outros
usos

Edição de cadastros, listas e de
outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de
livros
Edição integrada à impressão de
revistas
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos
Impressão de material para outros
usos

1.53.07.9

SERIGRAFIA-INDUSTRIA

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1.53.07.9

SERIGRAFIA-INDUSTRIA

1813-0/99

Impressão de material para outros
usos

1813-0/99

Impressão de material para outros
usos

1813-0/99

Impressão de material para outros
1813-0/99
usos

Impressão de material para outros
usos

1.53.08.7

EDIÇÃO DE LIVROS

5811-5/00

Edição de livros

5811-5/00

Edição de livros

5811-5/00

Edição de livros

5811-5/00

Edição de livros

1.53.09.5

EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE
MÚSICAS

5920-1/00

Atividades de gravação de som e
de edição de música

5920-1/00

Atividades de gravação de som e de
5920-1/00
edição de música

Atividades de gravação de som e
de edição de música

5920-1/00

Atividades de gravação de som e
de edição de música

1.54.01.6

INSTRUMENTOS PARA
ENGENHARIA E GEODÉSIA- 2651-5/00
INDUSTRIA

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

1.54.02.4

APARELHOS DE MEDIÇÃO2651-5/00
INDUSTRIA

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

1.54.02.4

APARELHOS DE MEDIÇÃO3250-7/01
INDUSTRIA

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
3250-7/01
médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
3250-7/01
médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório

3250-7/01

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório

1.54.03.2

CRONÔMETROS RELÓGIOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS2652-3/00
INDUSTRIA

Fabricação de cronômetros e
relógios

Fabricação de cronômetros e
relógios

Fabricação de cronômetros e
relógios

2652-3/00

Fabricação de cronômetros e
relógios

1.53.02.8
1.53.02.8
1.53.02.8
1.53.03.6
1.53.03.6

5822-1/00
5822-1/00
1811-3/02
5823-9/00

Edição integrada à impressão de
jornais
Edição integrada à impressão de
jornais
Impressão de livros, revistas e
outras publicações periódicas
Edição integrada à impressão de
revistas

Edição de cadastros, listas e de
outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de
livros
Edição integrada à impressão de
revistas
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos
Impressão de material para outros
usos

5822-1/00
5822-1/00
1811-3/02
5823-9/00

5819-1/00
5821-2/00
5823-9/00
5829-8/00
1813-0/99

2652-3/00

Edição integrada à impressão de
jornais
Edição integrada à impressão de
jornais
Impressão de livros, revistas e
outras publicações periódicas
Edição integrada à impressão de
revistas

Edição de cadastros, listas e de
outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de
livros
Edição integrada à impressão de
revistas
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos
Impressão de material para outros
usos
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5822-1/01
5822-1/02
1811-3/02
5823-9/00

5819-1/00
5821-2/00
5823-9/00
5829-8/00
1813-0/99

2652-3/00

Edição integrada à impressão de
jornais diários
Edição integrada à impressão de
jornais não diários
Impressão de livros, revistas e
outras publicações periódicas
Edição integrada à impressão de
revistas

5822-1/01
5822-1/02
1811-3/02
5823-9/00
1813-0/01

5819-1/00
5821-2/00
5823-9/00
5829-8/00
1813-0/99
1813-0/01

Edição integrada à impressão de
jornais diários
Edição integrada à impressão de
jornais não diários
Impressão de livros, revistas e
outras publicações periódicas
Edição integrada à impressão de
revistas
Impressão de material para uso
publicitário

Impressão de material para uso
publicitário

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

1.54.04.0

APARELHOS DE PRECISÃO2651-5/00
INDUSTRIA

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

1.54.04.0

APARELHOS DE PRECISÃO3250-7/01
INDUSTRIA

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
3250-7/01
médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
3250-7/01
médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório

3250-7/01

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório

2829-1/99

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
2829-1/99
especificados anteriormente, peças
e acessórios

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
2829-1/99
especificados anteriormente, peças
e acessórios

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente,
peças e acessórios

2829-1/99

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente,
peças e acessórios

1.55.01.2

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USO
2660-4/00
MEDICO E HOSPITALAR INDUSTRIA

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos 2660-4/00
e equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos
e equipamentos de irradiação

1.55.01.2

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USO
3250-7/02
MEDICO E HOSPITALAR INDUSTRIA

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e de 3250-7/02
laboratório

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e de 3250-7/02
laboratório

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e 3250-7/02
de laboratório

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório

1.54.05.9

BALANÇAS E BÁSCULASINDUSTRIA

1.55.02.0

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOSINDUSTRIA

2660-4/00

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos 2660-4/00
e equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos
e equipamentos de irradiação

1.55.02.0

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOSINDUSTRIA

3250-7/02

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e de 3250-7/02
laboratório

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e de 3250-7/02
laboratório

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e 3250-7/02
de laboratório

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório

1.55.03.9

APARELHOS ORTOPÉDICOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS3250-7/03
INDUSTRIA

Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de defeitos
3250-7/03
físicos e aparelhos ortopédicos em
geral sob encomenda

Fabricação de aparelhos e utensílios
para correção de defeitos físicos e
3250-7/03
aparelhos ortopédicos em geral sob
encomenda

1.55.03.9

APARELHOS ORTOPÉDICOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS3250-7/04
INDUSTRIA

Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de defeitos
3250-7/04
físicos e aparelhos ortopédicos em
geral, exceto sob encomenda

Fabricação de aparelhos e utensílios
para correção de defeitos físicos e
3250-7/04
aparelhos ortopédicos em geral,
exceto sob encomenda

Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos
ortopédicos em geral sob
encomenda
Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos
ortopédicos em geral, exceto sob
encomenda

Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos
ortopédicos em geral sob
encomenda
Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos
ortopédicos em geral, exceto sob
encomenda

3250-7/03

3250-7/04

1.55.04.7

MATERIAL CIRÚRGICOINDUSTRIA

2660-4/00

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos 2660-4/00
e equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos
e equipamentos de irradiação

1.55.04.7

MATERIAL CIRÚRGICOINDUSTRIA

3250-7/01

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
3250-7/01
médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
3250-7/01
médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório
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3250-7/01

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

1.55.05.5

ARTIGOS PARA USO EM
PRÓTESE DENTÁRIAINDUSTRIA

3250-7/03

Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de defeitos
3250-7/03
físicos e aparelhos ortopédicos em
geral sob encomenda

Fabricação de aparelhos e utensílios
para correção de defeitos físicos e
3250-7/03
aparelhos ortopédicos em geral sob
encomenda

1.55.05.5

ARTIGOS PARA USO EM
PRÓTESE DENTÁRIAINDUSTRIA

3250-7/04

Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de defeitos
3250-7/04
físicos e aparelhos ortopédicos em
geral, exceto sob encomenda

Fabricação de aparelhos e utensílios
para correção de defeitos físicos e
3250-7/04
aparelhos ortopédicos em geral,
exceto sob encomenda

1.55.06.3

PECAS E ACESSORIOS
PARA APARELHO MEDICO E
2660-4/00
ODONTOLOGICO INDUSTRIA

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos 2660-4/00
e equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos
e equipamentos de irradiação

1.55.06.3

PEÇAS E ACESS PARA
APAR MÉDICO E
3250-7/02
ODONTOLÓGICO-INDUSTRIA

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e de 3250-7/02
laboratório

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e de 3250-7/02
laboratório

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e 3250-7/02
de laboratório

Fabricação de mobiliário para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório

2660-4/00

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos 2660-4/00
e equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos
e equipamentos de irradiação

3250-7/01

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
3250-7/01
médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
3250-7/01
médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório

1.55.07.1

1.55.07.1

INSTRUMENTOS E
MATERIAIS
ODONTOLÓGICOSINDUSTRIA
INSTRUMENTOS E
MATERIAIS
ODONTOLÓGICOSINDUSTRIA

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2
Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos
ortopédicos em geral sob
encomenda
Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos
ortopédicos em geral, exceto sob
encomenda

CNAE 2.3

3250-7/03

3250-7/04

3250-7/01

Descrição CNAE 2.3
Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos
ortopédicos em geral sob
encomenda
Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos
ortopédicos em geral, exceto sob
encomenda

1.55.08.0

INSTRUMENTOS E
MATERIAIS MÉDICO E
HOSPITALAR-INDUSTRIA

2660-4/00

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos 2660-4/00
e equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos
e equipamentos de irradiação

1.55.08.0

INSTRUMENTOS E
MATERIAIS MÉDICO E
HOSPITALAR-INDUSTRIA

3250-7/01

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
3250-7/01
médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
3250-7/01
médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório

3250-7/01

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório

1.56.01.9

APARELHOS
FOTOGRÁFICOS E
CINEMATOGRÁFICOSINDUSTRIA

2670-1/02

Fabricação de aparelhos
fotográficos e cinematográficos,
peças e acessórios

2670-1/02

Fabricação de aparelhos
fotográficos e cinematográficos,
peças e acessórios

Fabricação de aparelhos
fotográficos e cinematográficos,
peças e acessórios

2670-1/02

Fabricação de aparelhos
fotográficos e cinematográficos,
peças e acessórios

Fabricação de chapas, filmes,
papéis e outros materiais e
produtos químicos para fotografia

2099-1/01

Fabricação de chapas, filmes,
papéis e outros materiais e produtos 2099-1/01
químicos para fotografia

Fabricação de chapas, filmes,
papéis e outros materiais e
2099-1/01
produtos químicos para fotografia

Fabricação de chapas, filmes,
papéis e outros materiais e
produtos químicos para fotografia

Fabricação de equipamentos e
instrumentos ópticos, peças e
acessórios
Fabricação de fios, cabos e
condutores elétricos isolados

Fabricação de equipamentos e
instrumentos ópticos, peças e
acessórios
Fabricação de fios, cabos e
condutores elétricos isolados

Fabricação de equipamentos e
instrumentos ópticos, peças e
acessórios
Fabricação de fios, cabos e
condutores elétricos isolados

1.56.02.7

1.56.03.5
1.56.03.5

1.56.04.3

MATERIAL FOTOGRÁFICO E
CINEMATOGRÁFICO2099-1/01
INDUSTRIA
APARELHOS ÓTICOSINDUSTRIA

2670-1/01

APARELHOS ÓTICOS2733-3/00
INDUSTRIA
PECAS, ACESSORIOS PARA
APARELHOS OTICOS,
FOTOGRAFICOS E
2670-1/01
CINEMATOGRAFICOS INDUSTRIA

Fabricação de equipamentos e
instrumentos ópticos, peças e
acessórios
Fabricação de fios, cabos e
condutores elétricos isolados
Fabricação de equipamentos e
instrumentos ópticos, peças e
acessórios

2670-1/01
2733-3/00

2670-1/01

Fabricação de equipamentos e
instrumentos ópticos, peças e
acessórios
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2670-1/02

2670-1/01
2733-3/00

2670-1/01

Fabricação de equipamentos e
instrumentos ópticos, peças e
acessórios

2670-1/01
2733-3/00

2670-1/01

Fabricação de equipamentos e
instrumentos ópticos, peças e
acessórios

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

1.56.04.3

1.56.05.1
1.56.06.0
1.56.07.8
1.57.01.5
1.57.02.3

Descrição CAE
CNAE 2.0
PECAS, ACESSORIOS PARA
APARELHOS OTICOS,
FOTOGRAFICOS E
2670-1/02
CINEMATOGRAFICOS INDUSTRIA

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Fabricação de aparelhos
fotográficos e cinematográficos,
peças e acessórios

2670-1/02

Fabricação de aparelhos
fotográficos e cinematográficos,
peças e acessórios

2670-1/02

Fabricação de aparelhos
fotográficos e cinematográficos,
peças e acessórios

2670-1/02

Fabricação de aparelhos
fotográficos e cinematográficos,
peças e acessórios

Fabricação de aparelhos
fotográficos e cinematográficos,
peças e acessórios

2670-1/02

Fabricação de aparelhos
fotográficos e cinematográficos,
peças e acessórios

2670-1/02

Fabricação de aparelhos
fotográficos e cinematográficos,
peças e acessórios

2670-1/02

Fabricação de aparelhos
fotográficos e cinematográficos,
peças e acessórios

3250-7/07

Fabricação de artigos ópticos

3250-7/07

Fabricação de artigos ópticos

3250-7/07

Fabricação de artigos ópticos

3250-7/07

Fabricação de artigos ópticos

3250-7/07

Fabricação de artigos ópticos

3250-7/07

Fabricação de artigos ópticos

3250-7/07

Fabricação de artigos ópticos

3250-7/07

Fabricação de artigos ópticos

3211-6/01

Lapidação de gemas

3211-6/01

Lapidação de gemas

3211-6/01

Lapidação de gemas

3211-6/01

Lapidação de gemas

3211-6/02

Fabricação de artefatos de joalheria
3211-6/02
e ourivesaria

Fabricação de artefatos de joalheria
3211-6/02
e ourivesaria

Fabricação de artefatos de
joalheria e ourivesaria

3211-6/02

Fabricação de artefatos de
joalheria e ourivesaria

Beneficiamento de minério de
metais preciosos

Beneficiamento de minério de
metais preciosos

0724-3/02

Beneficiamento de minério de
metais preciosos

0724-3/02

Beneficiamento de minério de
metais preciosos

Fabricação de artefatos de joalheria
3211-6/02
e ourivesaria
Fabricação de instrumentos
3220-5/00
musicais, peças e acessórios

Fabricação de artefatos de joalheria
3211-6/02
e ourivesaria
Fabricação de instrumentos
3220-5/00
musicais, peças e acessórios

Fabricação de artefatos de
joalheria e ourivesaria
Fabricação de instrumentos
musicais, peças e acessórios

Atividades de gravação de som e
de edição de música

Atividades de gravação de som e de
5920-1/00
edição de música

Atividades de gravação de som e
de edição de música

Atividades de gravação de som e de
5920-1/00
edição de música
Fabricação de mídias virgens,
2680-9/00
magnéticas e ópticas

Atividades de gravação de som e
de edição de música
Fabricação de mídias virgens,
magnéticas e ópticas

APARELHOS
2670-1/02
FOTOGRÁFICOS-INDUSTRIA
MATERIAL DE ÓTICAINDUSTRIA
ARMAÇÕES PARA ÓCULOSINDUSTRIA
LAPIDAÇÃO DE PEDRAS
PRECIOSAS E
SEMIPRECIOSAS
ARTIGOS DE OURIVESARIA
E JOALHERIA-INDUSTRIA

1.57.03.1

BENEFICIAMENTO DE
METAIS PRECIOSOS

0724-3/02

1.57.04.0

JÓIAS-INDUSTRIA

3211-6/02

1.58.01.1
1.58.02.0
1.58.03.8
1.58.04.6

1.59.01.8

1.59.02.6
1.59.03.4

INSTRUMENTOS DE MÚSICA3220-5/00
INDUSTRIA
GRAVAÇÃO DE MATRIZES,
DISCOS E FITAS
5920-1/00
MAGNÉTICAS
GRAVAÇÃO DE VÍDEO TAPE 5920-1/00
FITAS MAGNÉTICAS2680-9/00
INDUSTRIA
ESCOVAS PARA
EMBELEZAMENTO E
3291-4/00
HIGIENE PESSOAL E PENTE INDUSTRIA
BROXAS, PINCÉIS E
3291-4/00
TRINCHAS-INDUSTRIA
VASSOURAS,
ENXUGADORES E
3291-4/00
ESPANADORES-INDUSTRIA

Atividades de gravação de som e
de edição de música
Fabricação de mídias virgens,
magnéticas e ópticas

0724-3/02

5920-1/00
5920-1/00
2680-9/00

3211-6/02
3220-5/00
5920-1/00
5920-1/00
2680-9/00

Fabricação de artefatos de
joalheria e ourivesaria
Fabricação de instrumentos
musicais, peças e acessórios
Atividades de gravação de som e
de edição de música
Atividades de gravação de som e
de edição de música
Fabricação de mídias virgens,
magnéticas e ópticas

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

1.59.04.2

ESCOVAS-INDUSTRIA

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

1.60.01.6

CANETAS E PEÇASINDUSTRIA

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

1.60.02.4

LÁPIS-INDUSTRIA

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

1.60.03.2

FITAS PARA MÁQUINASINDUSTRIA

1741-9/01

Fabricação de formulários
contínuos

1741-9/01

Fabricação de formulários contínuos 1741-9/01

Fabricação de formulários
contínuos

1741-9/01

Fabricação de formulários
contínuos

1.60.03.2

FITAS PARA MÁQUINASINDUSTRIA

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

1.60.04.0

CARIMBOS E SINETESINDUSTRIA

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

1.60.05.9

GIZ-INDUSTRIA

3299-0/99

1.60.06.7

MATERIAL ESCOLARINDUSTRIA

1741-9/02

1.60.06.7

MATERIAL ESCOLARINDUSTRIA

5829-8/00

1.60.07.5

MATERIAL DE ESCRITÓRIO3299-0/02
INDUSTRIA

1.61.01.2

BRINQUEDOS-INDUSTRIA

3240-0/01

1.61.01.2

BRINQUEDOS-INDUSTRIA

3240-0/99

Descrição CNAE 2.0
Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos

CNAE 2.1
3299-0/99

1741-9/02

5829-8/00

Descrição CNAE 2.1
Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos

CNAE 2.2
3299-0/99

1741-9/02

5829-8/00

Descrição CNAE 2.2
Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos

CNAE 2.3
3299-0/99

1741-9/02

5829-8/00

Descrição CNAE 2.3
Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e
outros artigos para escritório

Fabricação de jogos eletrônicos

3240-0/01

Fabricação de jogos eletrônicos

3240-0/01

Fabricação de jogos eletrônicos

3240-0/01

Fabricação de jogos eletrônicos

Fabricação de outros brinquedos e
jogos recreativos não especificados 3240-0/99
anteriormente
Fabricação de artefatos para pesca
3230-2/00
e esporte
Fabricação de mesas de bilhar, de
sinuca e acessórios associada à
3240-0/03
locação

Fabricação de outros brinquedos e
jogos recreativos não especificados 3240-0/99
anteriormente
Fabricação de artefatos para pesca
3230-2/00
e esporte
Fabricação de mesas de bilhar, de
sinuca e acessórios associada à
3240-0/03
locação

Fabricação de outros brinquedos e
jogos recreativos não
3240-0/99
especificados anteriormente
Fabricação de artefatos para
3230-2/00
pesca e esporte
Fabricação de mesas de bilhar, de
sinuca e acessórios associada à 3240-0/03
locação

Fabricação de outros brinquedos e
jogos recreativos não
especificados anteriormente
Fabricação de artefatos para
pesca e esporte
Fabricação de mesas de bilhar, de
sinuca e acessórios associada à
locação

Fabricação de jogos eletrônicos

Fabricação de jogos eletrônicos

Fabricação de jogos eletrônicos

1.61.02.0

ARTIGOS PARA ESPORTES3230-2/00
INDUSTRIA

1.61.02.0

ARTIGOS PARA ESPORTES3240-0/03
INDUSTRIA

1.61.03.9

ARTIGOS PARA JOGOS
3240-0/01
RECREATIVOS-INDUSTRIA

Fabricação de jogos eletrônicos

1.61.03.9

ARTIGOS PARA JOGOS
3240-0/99
RECREATIVOS-INDUSTRIA

Fabricação de outros brinquedos e
jogos recreativos não especificados 3240-0/99
anteriormente

Fabricação de outros brinquedos e
jogos recreativos não especificados 3240-0/99
anteriormente

Fabricação de outros brinquedos e
jogos recreativos não
3240-0/99
especificados anteriormente

Fabricação de outros brinquedos e
jogos recreativos não
especificados anteriormente

1.62.01.9

USINA DE PRODUÇÃO DE
ENERGIA

3511-5/00

Geração de energia elétrica

3511-5/01

Geração de energia elétrica

3511-5/01

Geração de energia elétrica

Geração de energia elétrica

1.62.02.7

CENTRAL ELÉTRICA E
HIDROELÉTRICA

3511-5/00

Geração de energia elétrica

3511-5/02

Atividades de coordenação e
controle da operação da geração e
transmissão de energia elétrica

3511-5/02

Atividades de coordenação e
controle da operação da geração e 3511-5/02
transmissão de energia elétrica

Atividades de coordenação e
controle da operação da geração e
transmissão de energia elétrica

1.62.03.5

USINA DE ENERGIA
ELÉTRICA

3511-5/00

Geração de energia elétrica

3511-5/01

Geração de energia elétrica

3511-5/01

Geração de energia elétrica

3511-5/01

Geração de energia elétrica

1.62.04.3

USINA DE ENERGIA
NUCLEAR

3511-5/00

Geração de energia elétrica

3511-5/01

Geração de energia elétrica

3511-5/01

Geração de energia elétrica

3511-5/01

Geração de energia elétrica

Fabricação de aviamentos para
costura

3299-0/05

Fabricação de aviamentos para
costura

3299-0/05

Fabricação de aviamentos para
costura

3299-0/05

Fabricação de aviamentos para
costura

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

3299-0/99

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

3299-0/99

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

3299-0/99

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
2229-3/99
especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
especificados anteriormente

2229-3/99

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos 2229-3/99
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos
não especificados anteriormente

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

1.64.01.1
1.64.02.0

AVIAMENTOS PARA O
3299-0/05
VESTUÁRIO-INDUSTRIA
ARTEFATOS DE DESPOJOS
ANIMAL OU SINTÉTICO3299-0/99
INDUSTRIA

1.64.03.8

MANEQUINS-INDUSTRIA

2229-3/99

1.64.03.8

MANEQUINS-INDUSTRIA

3299-0/99

1.64.04.6

PRODUÇÃO
CINEMATOGRÁFICA

5911-1/99

3240-0/01

3299-0/99

5911-1/99
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3240-0/01

3299-0/99

5911-1/99

3240-0/01

3511-5/01

3299-0/99

5911-1/99

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
2229-3/99
especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
especificados anteriormente

2229-3/99

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos 2229-3/99
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos
não especificados anteriormente

Fabricação de painéis e letreiros
3299-0/04
luminosos
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material, exceto 3299-0/03
luminosos

Fabricação de painéis e letreiros
3299-0/04
luminosos
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material, exceto 3299-0/03
luminosos

Fabricação de painéis e letreiros
luminosos
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material,
exceto luminosos

Fabricação de painéis e letreiros
luminosos
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material,
exceto luminosos

1.64.05.4

PAINÉIS E LETREIROS-FABR 2229-3/99

1.64.05.4

PAINÉIS E LETREIROS-FABR 3299-0/04

1.64.06.2

PLACAS PARA VEÍCULOS,
3299-0/03
NÚMEROS E NOMES-FABR

1.64.07.0

ARTIGOS CARNAVALESCOS2229-3/99
INDUSTRIA

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
2229-3/99
especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
especificados anteriormente

2229-3/99

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos 2229-3/99
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos
não especificados anteriormente

1.64.07.0

ARTIGOS CARNAVALESCOS3212-4/00
INDUSTRIA

Fabricação de bijuterias e artefatos
3212-4/00
semelhantes

Fabricação de bijuterias e artefatos
semelhantes

3212-4/00

Fabricação de bijuterias e
artefatos semelhantes

3212-4/00

Fabricação de bijuterias e
artefatos semelhantes

1.64.07.0

ARTIGOS CARNAVALESCOS3299-0/99
INDUSTRIA

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

3299-0/99

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

3299-0/99

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

3299-0/99

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

3299-0/99

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

3299-0/99

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

3299-0/99

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

2229-3/99

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos 2229-3/99
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos
não especificados anteriormente

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de bijuterias e
artefatos semelhantes

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de bijuterias e
artefatos semelhantes

1.64.08.9

PERUCAS-INDUSTRIA

3299-0/99

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

1.64.09.7

ARTIGOS NATALINOSINDUSTRIA

2229-3/99

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
2229-3/99
especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
especificados anteriormente

1.64.09.7

ARTIGOS NATALINOSINDUSTRIA

3299-0/99

1.64.10.0

BIJUTERIAS-INDUSTRIA

3212-4/00

Fabricação de produtos diversos
3299-0/99
não especificados anteriormente
Fabricação de bijuterias e artefatos
3212-4/00
semelhantes

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de bijuterias e artefatos
semelhantes

1.64.12.7

GUARDA CHUVAS E
BARRACAS DE PRAIAINDUSTRIA

3299-0/01

Fabricação de guarda-chuvas e
similares

Fabricação de guarda-chuvas e
similares

1.64.13.5

MATERIAL PUBLICITÁRIOINDUSTRIA

1741-9/02

1.64.13.5

MATERIAL PUBLICITÁRIOINDUSTRIA

3299-0/03

1.64.13.5

MATERIAL PUBLICITÁRIOINDUSTRIA

5829-8/00

1.64.14.3

AUTO ADESIVOS E FITAS
ADESIVAS-INDUSTRIA

1742-7/99

1.64.15.1

ARTIGOS RELIGIOSOS E
LITÚRGICOS-INDUSTRIA

3299-0/99

1.64.16.0

ISQUEIROS E PEÇASINDUSTRIA

2229-3/99

1.64.16.0

ISQUEIROS E PEÇASINDUSTRIA

3299-0/99

1.64.17.8

TUBOS E CONEXÕESINDUSTRIA

2223-4/00

Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material, exceto
luminosos
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos
Fabricação de produtos de papel
para uso doméstico e higiênicosanitário não especificados
anteriormente
Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

3299-0/01

1741-9/02

3299-0/03

5829-8/00

1742-7/99

3299-0/99

Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material, exceto
luminosos
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos
Fabricação de produtos de papel
para uso doméstico e higiênicosanitário não especificados
anteriormente
Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

3299-0/99
3212-4/00
3299-0/01

1741-9/02

3299-0/03

5829-8/00

1742-7/99

3299-0/99

Fabricação de guarda-chuvas e
similares
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material,
exceto luminosos
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos
Fabricação de produtos de papel
para uso doméstico e higiênicosanitário não especificados
anteriormente
Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

3299-0/04
3299-0/03

3299-0/99
3212-4/00
3299-0/01

1741-9/02

3299-0/03

5829-8/00

1742-7/99

3299-0/99

Fabricação de guarda-chuvas e
similares
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Fabricação de letras, letreiros e
placas de qualquer material,
exceto luminosos
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos
Fabricação de produtos de papel
para uso doméstico e higiênicosanitário não especificados
anteriormente
Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
2229-3/99
especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
especificados anteriormente

2229-3/99

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos 2229-3/99
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos
não especificados anteriormente

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de tubos e acessórios
de material plástico para uso na
construção

Fabricação de produtos diversos
3299-0/99
não especificados anteriormente
Fabricação de tubos e acessórios de
material plástico para uso na
2223-4/00
construção

Fabricação de produtos diversos
3299-0/99
não especificados anteriormente
Fabricação de tubos e acessórios
de material plástico para uso na
2223-4/00
construção

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de tubos e acessórios
de material plástico para uso na
construção

3299-0/99
2223-4/00
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
1.64.17.8
1.64.17.8
1.64.17.8

Descrição CAE
TUBOS E CONEXÕESINDUSTRIA
TUBOS E CONEXÕESINDUSTRIA
TUBOS E CONEXÕESINDUSTRIA

CNAE 2.0
2423-7/01
2431-8/00
2439-3/00

2431-8/00
2439-3/00

CNAE 2.3
2423-7/01
2431-8/00
2439-3/00

Descrição CNAE 2.3
Produção de tubos de aço sem
costura
Produção de tubos de aço com
costura
Produção de outros tubos de ferro
e aço
Fabricação de outros
equipamentos e aparelhos
elétricos não especificados
anteriormente
Fabricação de máquinasferramenta, peças e acessórios
Fabricação de embalagens de
papel

Fabricação de máquinasferramenta, peças e acessórios

1731-1/00

Fabricação de embalagens de papel 1731-1/00

Fabricação de embalagens de
cartolina e papel-cartão

1732-0/00

Fabricação de embalagens de
cartolina e papel-cartão

1732-0/00

Fabricação de embalagens de
cartolina e papel-cartão

1733-8/00

Fabricação de chapas e de
embalagens de papelão ondulado

1733-8/00

Fabricação de chapas e de
embalagens de papelão ondulado

1733-8/00

Fabricação de chapas e de
1733-8/00
embalagens de papelão ondulado

Fabricação de chapas e de
embalagens de papelão ondulado

2229-3/99

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
2229-3/99
especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
especificados anteriormente

2229-3/99

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos 2229-3/99
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos
não especificados anteriormente

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de casas de madeira
pré-fabricadas
Fabricação de casas pré-moldadas
de concreto
Fabricação de tecidos especiais,
inclusive artefatos

Fabricação de produtos diversos
3299-0/99
não especificados anteriormente
Fabricação de casas de madeira pré1622-6/01
fabricadas
Fabricação de casas pré-moldadas
2330-3/04
de concreto
Fabricação de tecidos especiais,
1354-5/00
inclusive artefatos

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de casas de madeira
pré-fabricadas
Fabricação de casas prémoldadas de concreto
Fabricação de tecidos especiais,
inclusive artefatos
Fabricação de artefatos de
material plástico para uso na
construção, exceto tubos e
acessórios

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de casas de madeira
pré-fabricadas
Fabricação de casas prémoldadas de concreto
Fabricação de tecidos especiais,
inclusive artefatos
Fabricação de artefatos de
material plástico para uso na
construção, exceto tubos e
acessórios

EQUIPAMENTOS PARA
SOLDAGENS-INDUSTRIA

2840-2/00

1.64.19.4

EMBALAGENS-INDUSTRIA

1731-1/00

1.64.19.4

EMBALAGENS-INDUSTRIA

1732-0/00

1.64.19.4

EMBALAGENS-INDUSTRIA

1.64.20.8

FLORES E PLANTAS
ARTIFICIAIS-INDUSTRIA

1.64.22.4

2439-3/00

2423-7/01

Descrição CNAE 2.2
Produção de tubos de aço sem
costura
Produção de tubos de aço com
costura
Produção de outros tubos de ferro
e aço
Fabricação de outros
equipamentos e aparelhos
elétricos não especificados
anteriormente
Fabricação de máquinasferramenta, peças e acessórios
Fabricação de embalagens de
papel

2840-2/00

1.64.18.6

1.64.21.6

2431-8/00

CNAE 2.2

Fabricação de máquinasferramenta, peças e acessórios
Fabricação de embalagens de
papel

2790-2/99

1.64.21.6

2423-7/01

Descrição CNAE 2.1
Produção de tubos de aço sem
costura
Produção de tubos de aço com
costura
Produção de outros tubos de ferro e
aço

Fabricação de outros equipamentos
e aparelhos elétricos não
2790-2/99
especificados anteriormente

EQUIPAMENTOS PARA
SOLDAGENS-INDUSTRIA

FLORES E PLANTAS
ARTIFICIAIS-INDUSTRIA
CASAS PRÉ-FABRICADASINDUSTRIA
CASAS PRÉ-FABRICADASINDUSTRIA
BARRACAS DE CAMPINGINDUSTRIA

CNAE 2.1

Fabricação de outros equipamentos
e aparelhos elétricos não
2790-2/99
especificados anteriormente

1.64.18.6

1.64.20.8

Descrição CNAE 2.0
Produção de tubos de aço sem
costura
Produção de tubos de aço com
costura
Produção de outros tubos de ferro e
aço

3299-0/99
1622-6/01
2330-3/04
1354-5/00

3299-0/99
1622-6/01
2330-3/04
1354-5/00

2840-2/00

2790-2/99

2840-2/00
1731-1/00
1732-0/00

3299-0/99
1622-6/01
2330-3/04
1354-5/00

Fabricação de embalagens de
cartolina e papel-cartão

1.64.24.0

REVESTIMENTOS PARA
PAREDES-INDUSTRIA

2229-3/03

Fabricação de artefatos de material
plástico para uso na construção,
2229-3/03
exceto tubos e acessórios

Fabricação de artefatos de material
plástico para uso na construção,
exceto tubos e acessórios

2229-3/03

1.64.25.9

ARTIGOS REGIONAIS E
SOUVENIR-INDUSTRIA

2229-3/99

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
2229-3/99
especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
especificados anteriormente

2229-3/99

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos 2229-3/99
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos
não especificados anteriormente

1.64.25.9

ARTIGOS REGIONAIS E
SOUVENIR-INDUSTRIA

3299-0/99

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

3299-0/99

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

1.64.26.7

ARTIGOS E ENFEITES
FESTIVOS-INDUSTRIA

2229-3/99

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
2229-3/99
especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
especificados anteriormente

2229-3/99

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos 2229-3/99
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos
não especificados anteriormente

Fabricação de bijuterias e artefatos
3212-4/00
semelhantes
Fabricação de produtos diversos
3299-0/99
não especificados anteriormente

Fabricação de bijuterias e artefatos
semelhantes
Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

Fabricação de bijuterias e
artefatos semelhantes
Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

Fabricação de bijuterias e
artefatos semelhantes
Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente

1.64.26.7
1.64.26.7

ARTIGOS E ENFEITES
FESTIVOS-INDUSTRIA
ARTIGOS E ENFEITES
FESTIVOS-INDUSTRIA

3212-4/00
3299-0/99

3299-0/99

3212-4/00
3299-0/99

2229-3/03

3299-0/99

3212-4/00
3299-0/99

1.64.27.5

ARTIGOS DE ARTESANATO2229-3/99
INDUSTRIA

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
2229-3/99
especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não
especificados anteriormente

2229-3/99

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos 2229-3/99
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos
não especificados anteriormente

1.64.27.5

ARTIGOS DE ARTESANATO3212-4/00
INDUSTRIA

Fabricação de bijuterias e artefatos
3212-4/00
semelhantes

Fabricação de bijuterias e artefatos
semelhantes

3212-4/00

Fabricação de bijuterias e
artefatos semelhantes

Fabricação de bijuterias e
artefatos semelhantes
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3212-4/00

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE
ARTIGOS DE ARTESANATOINDUSTRIA
GELO-INDUSTRIA
BENEFICIAMENTO DE
DETRITOS INDUSTRIAIS
BENEFICIAMENTO DE
DETRITOS INDUSTRIAIS

CNAE 2.0

1.64.80.1
1.64.80.1

1.64.27.5
1.64.28.3
1.64.29.1
1.64.29.1

1.64.80.1

1099-6/04

Descrição CNAE 2.0
Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de gelo comum

3832-7/00

Recuperação de materiais plásticos 3832-7/00

Recuperação de materiais plásticos 3832-7/00

3839-4/99

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

LIXO-BENEFICIAMENTO

3832-7/00

Recuperação de materiais plásticos 3832-7/00

Recuperação de materiais plásticos 3832-7/00

LIXO-BENEFICIAMENTO

3839-4/01

Usinas de compostagem

3839-4/01

Usinas de compostagem

3839-4/99

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

3839-4/99

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

LIXO-BENEFICIAMENTO

3299-0/99

CNAE 2.1
3299-0/99
1099-6/04

3839-4/99

Descrição CNAE 2.1
Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de gelo comum

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2
Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de gelo comum
Recuperação de materiais
plásticos
Recuperação de materiais não
especificados anteriormente
Recuperação de materiais
plásticos

CNAE 2.3

3839-4/01

Usinas de compostagem

3839-4/01

Usinas de compostagem

3839-4/99

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

3839-4/99

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

3299-0/99
1099-6/04

3839-4/99

3299-0/99
1099-6/04
3832-7/00
3839-4/99
3832-7/00

Descrição CNAE 2.3
Fabricação de produtos diversos
não especificados anteriormente
Fabricação de gelo comum
Recuperação de materiais
plásticos
Recuperação de materiais não
especificados anteriormente
Recuperação de materiais
plásticos

1.64.81.0

PRODUTOS E UTENSÍLIOS
PARA USO EM
2660-4/00
LABORATÓRIO

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e 2660-4/00
equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos 2660-4/00
e equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos
e equipamentos de irradiação

1.64.81.0

PRODUTOS E UTENSÍLIOS
PARA USO EM
3250-7/01
LABORATÓRIO

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
3250-7/01
médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
3250-7/01
médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório

Recuperação de materiais plásticos 3832-7/00

Recuperação de materiais plásticos 3832-7/00

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório
Recuperação de materiais
plásticos

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos e utensílios para uso
médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório
Recuperação de materiais
plásticos

Usinas de compostagem

Usinas de compostagem

1.64.82.8
1.64.82.8
1.64.82.8

RECICLAGEM DE SUCATAS
3832-7/00
NÃO METÁLICAS
RECICLAGEM DE SUCATAS
3839-4/01
NÃO METÁLICAS
RECICLAGEM DE SUCATAS
3839-4/99
NÃO METÁLICAS

2.10.01.3

AGENCIAMENTO DE
EMPREGO

7490-1/05

2.10.01.3

AGENCIAMENTO DE
EMPREGO

7810-8/00

2.10.01.3

AGENCIAMENTO DE
EMPREGO

7830-2/00

2.10.03.0
2.10.03.0
2.10.04.8
2.10.04.8

AGÊNCIA FUNERÁRIA
AGÊNCIA FUNERÁRIA
AGENCIAMENTO DE
SERVIÇOS DE CARGA
AGENCIAMENTO DE
SERVIÇOS DE CARGA

6511-1/02
9603-3/04
5232-0/00
5250-8/03

3839-4/01

3839-4/01

Usinas de compostagem

3250-7/01

3832-7/00
3839-4/01

Usinas de compostagem

Recuperação de materiais não
3839-4/99
especificados anteriormente
Agenciamento de profissionais para
atividades esportivas, culturais e
7490-1/05
artísticas
Seleção e agenciamento de mão-de7810-8/00
obra

Recuperação de materiais não
3839-4/99
especificados anteriormente
Agenciamento de profissionais para
atividades esportivas, culturais e
7490-1/05
artísticas
Seleção e agenciamento de mão-de7810-8/00
obra

Recuperação de materiais não
3839-4/99
especificados anteriormente
Agenciamento de profissionais
para atividades esportivas,
7490-1/05
culturais e artísticas
Seleção e agenciamento de mão7810-8/00
de-obra

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente
Agenciamento de profissionais
para atividades esportivas,
culturais e artísticas
Seleção e agenciamento de mãode-obra

Fornecimento e gestão de recursos
7830-2/00
humanos para terceiros

Fornecimento e gestão de recursos
humanos para terceiros

Fornecimento e gestão de
recursos humanos para terceiros

Fornecimento e gestão de
recursos humanos para terceiros

Planos de auxílio-funeral
Serviços de funerárias
Atividades de agenciamento
marítimo

Planos de auxílio-funeral
Serviços de funerárias
Atividades de agenciamento
marítimo

6511-1/02
9603-3/04
5232-0/00

7830-2/00
6511-1/02
9603-3/04
5232-0/00

Planos de auxílio-funeral
Serviços de funerárias
Atividades de agenciamento
marítimo

7830-2/00
6511-1/02
9603-3/04
5232-0/00

Planos de auxílio-funeral
Serviços de funerárias
Atividades de agenciamento
marítimo

Agenciamento de cargas, exceto
para o transporte marítimo

5250-8/03

Agenciamento de cargas, exceto
para o transporte marítimo

5250-8/03

Agenciamento de cargas, exceto
para o transporte marítimo

5250-8/03

Agenciamento de cargas, exceto
para o transporte marítimo

2.10.10.2

AGENCIAMENTO DE
6911-7/01
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Serviços advocatícios

6911-7/01

Serviços advocatícios

6911-7/01

Serviços advocatícios

6911-7/01

Serviços advocatícios

2.10.10.2

AGENCIAMENTO DE
6911-7/03
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Agente de propriedade industrial

6911-7/03

Agente de propriedade industrial

6911-7/03

Agente de propriedade industrial

6911-7/03

Agente de propriedade industrial

6493-0/00

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

6493-0/00

Administração de consórcios para
6493-0/00
aquisição de bens e direitos

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

2.10.13.7

AGENCIAMENTO DE
CONSÓRCIO DE BENS

6493-0/00

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

2.10.16.1

AGENCIAMENTO DE
PROPAGANDA

7312-2/00

Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos de 7312-2/00
comunicação

Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos de
comunicação

7312-2/00

Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos
de comunicação

7312-2/00

Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos
de comunicação

Comissaria de despachos

Comissaria de despachos

5250-8/01

Comissaria de despachos

5250-8/01

Comissaria de despachos

2.10.20.0

DESPACHOS ADUANEIROS,
5250-8/01
SERVIÇOS DE

5250-8/01
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CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

2.10.20.0

DESPACHOS ADUANEIROS,
5250-8/02
SERVIÇOS DE

2.10.23.4

AGENCIAMENTO DE SÓCIOS
7020-4/00
PARA ENTIDADES

2.10.25.0

AGENCIAMENTO DE
7490-1/04
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS

2.10.26.9

2.10.27.7

2.10.31.5

AGENCIAMENTO DE
CONSÓRCIO DE VEÍCULOS 6493-0/00
AUTOMOTORES
AGENCIAMENTO DE
CONSÓRCIO DE
6493-0/00
EMBARCAÇÕES
AGENCIAMENTO DE
SERVIÇOS DE LAVANDERIA 7020-4/00
E TINTURARIA

2.10.33.1

AGENCIAMENTO DE
SERVIÇOS ARTÍSTICOS

7020-4/00

2.10.34.0

INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA

6436-1/00

2.10.34.0
2.10.37.4

INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA
AGENCIAMENTO DE
SERVIÇOS DE
RESTAURANTE

6611-8/04
7020-4/00

2.10.41.2

REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES

7740-3/00

2.10.42.0

AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTE

7020-4/00

2.10.43.9

INTERMEDIAÇÃO
COMERCIAL

4530-7/06

2.10.43.9

INTERMEDIAÇÃO
COMERCIAL

4542-1/01

2.10.43.9

INTERMEDIAÇÃO
COMERCIAL

2.10.43.9

INTERMEDIAÇÃO
COMERCIAL

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Atividades de despachantes
aduaneiros

5250-8/02

Atividades de despachantes
aduaneiros

5250-8/02

Atividades de despachantes
aduaneiros

5250-8/02

Atividades de despachantes
aduaneiros

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica
Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e
7490-1/04
negócios em geral, exceto
imobiliários

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica
Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e
7490-1/04
negócios em geral, exceto
imobiliários

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e
negócios em geral, exceto
imobiliários

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

6493-0/00

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

6493-0/00

Administração de consórcios para
6493-0/00
aquisição de bens e direitos

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

6493-0/00

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

6493-0/00

Administração de consórcios para
6493-0/00
aquisição de bens e direitos

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Sociedades de crédito,
financiamento e investimento financeiras
Administração de mercados de
balcão organizados
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Sociedades de crédito,
financiamento e investimento financeiras
Administração de mercados de
balcão organizados
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Sociedades de crédito,
financiamento e investimento financeiras
Administração de mercados de
balcão organizados
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

7020-4/00

6436-1/00
6611-8/04
7020-4/00

7740-3/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

7020-4/00

6436-1/00
6611-8/04
7020-4/00

7740-3/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

7020-4/00

7490-1/04

7020-4/00

7020-4/00

6436-1/00
6611-8/04
7020-4/00

7740-3/00

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e
negócios em geral, exceto
imobiliários

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Sociedades de crédito,
financiamento e investimento financeiras
Administração de mercados de
balcão organizados
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica
Representantes comerciais e
agentes do comércio de peças e
4530-7/06
acessórios novos e usados para
veículos automotores
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
4542-1/01
motocicletas e motonetas, peças e
acessórios

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica
Representantes comerciais e
agentes do comércio de peças e
4530-7/06
acessórios novos e usados para
veículos automotores
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
4542-1/01
motocicletas e motonetas, peças e
acessórios

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
7020-4/00
consultoria técnica específica
Representantes comerciais e
agentes do comércio de peças e
4530-7/06
acessórios novos e usados para
veículos automotores
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
4542-1/01
motocicletas e motonetas, peças e
acessórios

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Representantes comerciais e
agentes do comércio de peças e
acessórios novos e usados para
veículos automotores
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
motocicletas e motonetas, peças e
acessórios

4542-1/02

Comércio sob consignação de
motocicletas e motonetas

4542-1/02

Comércio sob consignação de
motocicletas e motonetas

4542-1/02

Comércio sob consignação de
motocicletas e motonetas

Comércio sob consignação de
motocicletas e motonetas

4611-7/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de matériasprimas agrícolas e animais vivos

4611-7/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de matériasprimas agrícolas e animais vivos

4611-7/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de matérias- 4611-7/00
primas agrícolas e animais vivos
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4542-1/02

Representantes comerciais e
agentes do comércio de matériasprimas agrícolas e animais vivos
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Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

2.10.43.9

INTERMEDIAÇÃO
COMERCIAL

4612-5/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
combustíveis, minerais, produtos
siderúrgicos e químicos

4612-5/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
combustíveis, minerais, produtos
siderúrgicos e químicos

4612-5/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
combustíveis, minerais, produtos
siderúrgicos e químicos

4612-5/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
combustíveis, minerais, produtos
siderúrgicos e químicos

2.10.43.9

INTERMEDIAÇÃO
COMERCIAL

4613-3/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de madeira,
material de construção e ferragens

4613-3/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de madeira,
material de construção e ferragens

4613-3/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de madeira, 4613-3/00
material de construção e ferragens

Representantes comerciais e
agentes do comércio de madeira,
material de construção e ferragens

2.10.43.9

INTERMEDIAÇÃO
COMERCIAL

4614-1/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de máquinas,
4614-1/00
equipamentos, embarcações e
aeronaves

Representantes comerciais e
agentes do comércio de máquinas,
equipamentos, embarcações e
aeronaves

4614-1/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
máquinas, equipamentos,
embarcações e aeronaves

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
máquinas, equipamentos,
embarcações e aeronaves

2.10.43.9

INTERMEDIAÇÃO
COMERCIAL

4615-0/00

2.10.43.9

INTERMEDIAÇÃO
COMERCIAL

4616-8/00

2.10.43.9

INTERMEDIAÇÃO
COMERCIAL

4618-4/01

2.10.43.9

INTERMEDIAÇÃO
COMERCIAL

4618-4/02

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
eletrodomésticos, móveis e artigos
de uso doméstico
Representantes comerciais e
agentes do comércio de têxteis,
vestuário, calçados e artigos de
viagem
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
medicamentos, cosméticos e
produtos de perfumaria
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
eletrodomésticos, móveis e artigos
de uso doméstico
Representantes comerciais e
agentes do comércio de têxteis,
vestuário, calçados e artigos de
viagem
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
medicamentos, cosméticos e
produtos de perfumaria
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares

2.10.43.9

INTERMEDIAÇÃO
COMERCIAL

4618-4/03

Representantes comerciais e
agentes do comércio de jornais,
revistas e outras publicações

2.10.43.9

INTERMEDIAÇÃO
COMERCIAL

4618-4/99

Outros representantes comerciais e
agentes do comércio especializado
4618-4/99
em produtos não especificados
anteriormente

Outros representantes comerciais e
agentes do comércio especializado
4618-4/99
em produtos não especificados
anteriormente

Outros representantes comerciais
e agentes do comércio
4618-4/99
especializado em produtos não
especificados anteriormente

Outros representantes comerciais
e agentes do comércio
especializado em produtos não
especificados anteriormente

2.10.43.9

INTERMEDIAÇÃO
COMERCIAL

7490-1/04

2.10.44.7

AGENCIAMENTO DE
SERVIÇOS GRÁFICOS

7020-4/00

2.10.45.5
2.10.45.5

LEGALIZAÇÃO
LEGALIZAÇÃO

6911-7/01
6920-6/01

2.10.45.5

LEGALIZAÇÃO

8299-7/99

Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e
negócios em geral, exceto
imobiliários
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Serviços advocatícios
Atividades de contabilidade
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e
negócios em geral, exceto
imobiliários
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Serviços advocatícios
Atividades de contabilidade
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e
negócios em geral, exceto
imobiliários
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Serviços advocatícios
Atividades de contabilidade
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e
negócios em geral, exceto
imobiliários
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Serviços advocatícios
Atividades de contabilidade
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

2.10.46.3
2.10.47.1

AGENCIAMENTO
MATRIMONIAL
AGENCIAMENTO DE
SERVIÇOS
CINEMATOGRÁFICOS

4615-0/00

4616-8/00

4618-4/01

4618-4/02

4618-4/03

7490-1/04

7020-4/00
6911-7/01
6920-6/01
8299-7/99

9609-2/02

Agências matrimoniais

7020-4/00

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

9609-2/02

Representantes comerciais e
agentes do comércio de jornais,
revistas e outras publicações

Agências matrimoniais

4615-0/00

4616-8/00

4618-4/01

4618-4/02

4618-4/03

7490-1/04

7020-4/00
6911-7/01
6920-6/01
8299-7/99

9609-2/02

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica
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Representantes comerciais e
agentes do comércio de
eletrodomésticos, móveis e artigos
de uso doméstico
Representantes comerciais e
agentes do comércio de têxteis,
vestuário, calçados e artigos de
viagem
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
medicamentos, cosméticos e
produtos de perfumaria
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares
Representantes comerciais e
agentes do comércio de jornais,
revistas e outras publicações

4614-1/00

4615-0/00

4616-8/00

4618-4/01

4618-4/02

4618-4/03

7490-1/04

7020-4/00
6911-7/01
6920-6/01
8299-7/99

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
eletrodomésticos, móveis e artigos
de uso doméstico
Representantes comerciais e
agentes do comércio de têxteis,
vestuário, calçados e artigos de
viagem
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
medicamentos, cosméticos e
produtos de perfumaria
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares
Representantes comerciais e
agentes do comércio de jornais,
revistas e outras publicações

Agências matrimoniais

9609-2/02

Agências matrimoniais

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

7020-4/00

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
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CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

2.10.48.0

AGENCIAMENTO DE
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO

7020-4/00

2.10.49.8

AGENCIAMENTO EM
CONSIGNAÇÃO

4619-2/00

2.10.50.1

2.10.52.8
2.10.54.4
2.10.55.2

2.10.57.9

AGENCIAMENTO DE
TÍTULOS DE CLUBES E
7020-4/00
ASSOCIAÇÕES
AGENCIAMENTO DE
ASSINATURAS DE REVISTAS 7020-4/00
E PERIÓDICOS
BOLSA DE GÊNEROS
6611-8/02
ALIMENTÍCIOS
AGENCIAMENTO DE
SERVIÇOS LITERÁRIOS

7020-4/00

AGENCIAMENTO,
CORRETAGEM,
7740-3/00
INTERMEDIACAO DE
CONTRATOS DE FRANQUIA

2.11.08.7
2.11.09.5

Bolsa de mercadorias

6611-8/02

Bolsa de mercadorias

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

7020-4/00

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

7740-3/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

7740-3/00

7740-3/00

7740-3/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

7990-2/00

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente

7990-2/00

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente

7990-2/00

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente

7990-2/00

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente

7020-4/00

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

7020-4/00

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

6612-6/05

Agentes de investimentos em
aplicações financeiras

6612-6/05

Agentes de investimentos em
aplicações financeiras

6612-6/05

Agentes de investimentos em
aplicações financeiras

6612-6/05

Agentes de investimentos em
aplicações financeiras

8299-7/04

Leiloeiros Independentes

8299-7/04

Leiloeiros Independentes

8299-7/04

Leiloeiros Independentes

8299-7/04

Leiloeiros Independentes

VENDA DE INGRESSOS

2.11.08.7

7020-4/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

2.10.61.7

2.11.04.4

7020-4/00

7740-3/00

FRANQUIAS (FRANCHISE)

REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL POR CONTA DE 4619-2/00
TERCEIROS
INCORPORAÇÃO DE
IMÓVEIS
INCORPORAÇÃO DE
IMÓVEIS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
REPRESENTAÇÃO DE
BANCO

6611-8/02

7020-4/00

4619-2/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

2.10.60.9

2.11.04.4

Bolsa de mercadorias

7020-4/00

7020-4/00

Descrição CNAE 2.3
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

7740-3/00

7490-1/05

2.11.02.8

7020-4/00

4619-2/00

CNAE 2.3

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

AGENCIAMENTO
ESPORTIVO

SERVIÇOS DE LEILOEIRO

7020-4/00

7020-4/00

Descrição CNAE 2.2
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

7740-3/00

2.10.59.5

2.10.65.0

6611-8/02

4619-2/00

CNAE 2.2

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Agenciamento de profissionais
para atividades esportivas,
culturais e artísticas

7020-4/00

2.10.64.1

Bolsa de mercadorias

7020-4/00

Descrição CNAE 2.1
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica
Agenciamento de profissionais para
atividades esportivas, culturais e
7490-1/05
artísticas

AGENCIAMENTO
ESPORTIVO

AGENCIAMENTO DE
CESSÃO DE DIREITO DE
USO DE PROGRAMA DE
COMPUTADOR
AGENCIAMENTO DE
INVESTIMENTO

CNAE 2.1

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica
Agenciamento de profissionais para
atividades esportivas, culturais e
7490-1/05
artísticas

2.10.59.5

2.10.63.3

Descrição CNAE 2.0
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica

4110-7/00
6810-2/01
4110-7/00
6810-2/01
6619-3/03

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Incorporação de empreendimentos
imobiliários
Compra e venda de imóveis
próprios
Incorporação de empreendimentos
imobiliários
Compra e venda de imóveis
próprios
Representações de bancos
estrangeiros

4619-2/00

4110-7/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Incorporação de empreendimentos
imobiliários

4619-2/00

4110-7/00

6810-2/01

Compra e venda de imóveis próprios 6810-2/01

4110-7/00

Incorporação de empreendimentos
imobiliários

6810-2/01

Compra e venda de imóveis próprios 6810-2/01

6619-3/03

Representações de bancos
estrangeiros
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4110-7/00

6619-3/03

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Incorporação de empreendimentos
imobiliários
Compra e venda de imóveis
próprios
Incorporação de empreendimentos
imobiliários
Compra e venda de imóveis
próprios
Representações de bancos
estrangeiros

7020-4/00

7490-1/05

4619-2/00

4110-7/00
6810-2/01
4110-7/00
6810-2/01
6619-3/03

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Agenciamento de profissionais
para atividades esportivas,
culturais e artísticas

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Incorporação de empreendimentos
imobiliários
Compra e venda de imóveis
próprios
Incorporação de empreendimentos
imobiliários
Compra e venda de imóveis
próprios
Representações de bancos
estrangeiros

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.11.11.7

Descrição CAE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

6440-9/00

Arrendamento mercantil

6440-9/00

Arrendamento mercantil

6440-9/00

Arrendamento mercantil

6440-9/00

Arrendamento mercantil

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

7740-3/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

7740-3/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

7740-3/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

2.11.11.7

ARRENDAMENTO
MERCANTIL

7740-3/00

2.11.12.5

REPRESENTAÇÃO DE
EMPRESAS

6462-0/00

2.11.12.5

REPRESENTAÇÃO DE
EMPRESAS

7020-4/00

2.11.13.3

ARRENDAMENTO DE
MARCAS E PATENTES

2.12.01.6

CORRETAGEM DE CAFÉ

Holdings de instituições não6462-0/00
financeiras
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Holdings de instituições não6462-0/00
financeiras
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Holdings de instituições nãofinanceiras
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

7740-3/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

7740-3/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

7740-3/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

7740-3/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

4617-6/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de produtos
alimentícios, bebidas e fumo

4617-6/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de produtos
alimentícios, bebidas e fumo

4617-6/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de produtos
alimentícios, bebidas e fumo

4617-6/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de produtos
alimentícios, bebidas e fumo

2.12.03.2
2.12.03.2

CORRETAGEM DE CÂMBIO 6438-7/01
CORRETAGEM DE CÂMBIO 6612-6/03

2.12.05.9

CORRETAGEM DE IMÓVEIS 6821-8/01

2.12.07.5

CORRETAGEM DE
INVESTIMENTOS

6612-6/05

2.12.09.1

CORRETAGEM DE
AUTOMÓVEIS

4512-9/01

2.12.09.1

CORRETAGEM DE
AUTOMÓVEIS

4512-9/02

2.12.10.5

CORRETAGEM DE
MERCADORIAS

6612-6/04

2.12.12.1

2.12.14.8

CORRETAGEM DE NAVIOS 4614-1/00

CORRETAGEM DE
SEGUROS

6622-3/00

Bancos de câmbio
Corretoras de câmbio
Corretagem na compra e venda e
avaliação de imóveis
Agentes de investimentos em
aplicações financeiras
Representantes comerciais e
agentes do comércio de veículos
automotores
Comércio sob consignação de
veículos automotores

6438-7/01
6612-6/03
6821-8/01
6612-6/05
4512-9/01

4512-9/02

Bancos de câmbio
Corretoras de câmbio
Corretagem na compra e venda e
avaliação de imóveis
Agentes de investimentos em
aplicações financeiras
Representantes comerciais e
agentes do comércio de veículos
automotores
Comércio sob consignação de
veículos automotores

6438-7/01
6612-6/03
6821-8/01
6612-6/05
4512-9/01

4512-9/02

Bancos de câmbio
Corretoras de câmbio
Corretagem na compra e venda e
avaliação de imóveis
Agentes de investimentos em
aplicações financeiras
Representantes comerciais e
agentes do comércio de veículos
automotores
Comércio sob consignação de
veículos automotores

7020-4/00

6438-7/01
6612-6/03
6821-8/01
6612-6/05
4512-9/01

4512-9/02

Holdings de instituições nãofinanceiras
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

Bancos de câmbio
Corretoras de câmbio
Corretagem na compra e venda e
avaliação de imóveis
Agentes de investimentos em
aplicações financeiras
Representantes comerciais e
agentes do comércio de veículos
automotores
Comércio sob consignação de
veículos automotores

Corretoras de contratos de
6612-6/04
mercadorias
Representantes comerciais e
agentes do comércio de máquinas,
4614-1/00
equipamentos, embarcações e
aeronaves

Corretoras de contratos de
mercadorias
Representantes comerciais e
agentes do comércio de máquinas,
equipamentos, embarcações e
aeronaves

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
complementar e de saúde

6622-3/00

Corretores e agentes de seguros, de
planos de previdência complementar 6622-3/00
e de saúde

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
6622-3/00
complementar e de saúde

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
complementar e de saúde

6612-6/04

4614-1/00

Corretoras de contratos de
mercadorias
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
máquinas, equipamentos,
embarcações e aeronaves

6462-0/00

6612-6/04

4614-1/00

Corretoras de contratos de
mercadorias
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
máquinas, equipamentos,
embarcações e aeronaves

2.12.17.2

CORRETAGEM DE CARGAS 5232-0/00

Atividades de agenciamento
marítimo

5232-0/00

Atividades de agenciamento
marítimo

5232-0/00

Atividades de agenciamento
marítimo

5232-0/00

Atividades de agenciamento
marítimo

2.12.17.2

CORRETAGEM DE CARGAS 5250-8/03

Agenciamento de cargas, exceto
para o transporte marítimo

5250-8/03

Agenciamento de cargas, exceto
para o transporte marítimo

5250-8/03

Agenciamento de cargas, exceto
para o transporte marítimo

5250-8/03

Agenciamento de cargas, exceto
para o transporte marítimo

6622-3/00

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
complementar e de saúde

6622-3/00

Corretores e agentes de seguros, de
planos de previdência complementar 6622-3/00
e de saúde

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
6622-3/00
complementar e de saúde

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
complementar e de saúde

2.12.26.1

CORRETAGEM DE PLANOS
6622-3/00
PREVIDENCIÁRIOS

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
complementar e de saúde

6622-3/00

Corretores e agentes de seguros, de
planos de previdência complementar 6622-3/00
e de saúde

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
6622-3/00
complementar e de saúde

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
complementar e de saúde

2.12.27.0

ANGARIAÇÃO DE SEGUROS 6511-1/02

Planos de auxílio-funeral

6511-1/02

Planos de auxílio-funeral

Planos de auxílio-funeral

Planos de auxílio-funeral

2.12.19.9

CORRETAGEM DE
RESSEGUROS
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6511-1/02

6511-1/02

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

2.12.27.0

ANGARIAÇÃO DE SEGUROS 6622-3/00

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
complementar e de saúde

6622-3/00

Corretores e agentes de seguros, de
planos de previdência complementar 6622-3/00
e de saúde

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
6622-3/00
complementar e de saúde

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
complementar e de saúde

2.12.29.6

CORRETAGEM DE PLANOS
6622-3/00
DE SAÚDE

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
complementar e de saúde

6622-3/00

Corretores e agentes de seguros, de
planos de previdência complementar 6622-3/00
e de saúde

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
6622-3/00
complementar e de saúde

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
complementar e de saúde

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
complementar e de saúde

6622-3/00

Corretores e agentes de seguros, de
planos de previdência complementar 6622-3/00
e de saúde

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
6622-3/00
complementar e de saúde

Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência
complementar e de saúde

6410-7/00
6421-2/00
6424-7/01

6410-7/00
6421-2/00
6424-7/01

6433-6/00

Banco Central
Bancos comerciais
Bancos cooperativos
Bancos múltiplos, sem carteira
comercial
Bancos de desenvolvimento

2.12.30.0

CORRETAGEM DE PLANO
DE MEDICAMENTOS

6622-3/00

2.13.01.2
2.13.01.2
2.13.01.2

BANCO COMERCIAL
BANCO COMERCIAL
BANCO COMERCIAL

6410-7/00
6421-2/00
6424-7/01

2.13.01.2

BANCO COMERCIAL

6431-0/00

2.13.01.2

BANCO COMERCIAL
BOLSA DE TÍTULOS E
VALORES

2.13.02.0
2.13.02.0
2.13.03.9
2.13.04.7
2.13.05.5
2.13.05.5
2.13.05.5
2.13.05.5

BOLSA DE TÍTULOS E
VALORES
CAPITALIZAÇÃO
SECURITIZAÇÃO DE
CRÉDITOS

6410-7/00
6421-2/00
6424-7/01

6433-6/00

Banco Central
Bancos comerciais
Bancos cooperativos
Bancos múltiplos, sem carteira
comercial
Bancos de desenvolvimento

6433-6/00

Banco Central
Bancos comerciais
Bancos cooperativos
Bancos múltiplos, sem carteira
comercial
Bancos de desenvolvimento

6433-6/00

Banco Central
Bancos comerciais
Bancos cooperativos
Bancos múltiplos, sem carteira
comercial
Bancos de desenvolvimento

6611-8/01

Bolsa de valores

6611-8/01

Bolsa de valores

6611-8/01

Bolsa de valores

6611-8/01

Bolsa de valores

6630-4/00

Atividades de administração de
fundos por contrato ou comissão

6630-4/00

Atividades de administração de
fundos por contrato ou comissão

6630-4/00

Atividades de administração de
fundos por contrato ou comissão

6630-4/00

Atividades de administração de
fundos por contrato ou comissão

6450-6/00

Sociedades de capitalização

6450-6/00

Sociedades de capitalização

6450-6/00

Sociedades de capitalização

6450-6/00

Sociedades de capitalização

6492-1/00

Securitização de créditos

6492-1/00

Securitização de créditos

6492-1/00

Securitização de créditos

6492-1/00

Securitização de créditos

CRÉDITO FINANCIAMENTO E
6436-1/00
INVESTIMENTO
CRÉDITO FINANCIAMENTO E
6470-1/01
INVESTIMENTO
CRÉDITO FINANCIAMENTO E
6470-1/02
INVESTIMENTO
CRÉDITO FINANCIAMENTO E
6470-1/03
INVESTIMENTO

Sociedades de crédito,
financiamento e investimento financeiras
Fundos de investimento, exceto
previdenciários e imobiliários
Fundos de investimento
previdenciários.

6431-0/00

6436-1/00
6470-1/01
6470-1/02

Sociedades de crédito,
financiamento e investimento financeiras
Fundos de investimento, exceto
previdenciários e imobiliários
Fundos de investimento
previdenciários.

6431-0/00

6436-1/00
6470-1/01
6470-1/02

Fundos de investimento imobiliários 6470-1/03

Fundos de investimento imobiliários 6470-1/03

2.13.06.3

SEGUROS

6511-1/01

Seguros de vida

6511-1/01

Seguros de vida

6511-1/01

2.13.06.3

SEGUROS

6512-0/00

Seguros não-vida

6512-0/00

Seguros não-vida

6512-0/00

Corretoras de títulos e valores
mobiliários

6612-6/01

Corretoras de títulos e valores
mobiliários

6612-6/01

Sociedades de crédito,
financiamento e investimento financeiras
Fundos de investimento, exceto
previdenciários e imobiliários
Fundos de investimento
previdenciários.
Fundos de investimento
imobiliários
Sociedade seguradora de seguros
vida
Sociedade seguradora de seguros
não vida
Corretoras de títulos e valores
mobiliários

6431-0/00

6436-1/00
6470-1/01
6470-1/02
6470-1/03
6511-1/01
6512-0/00

Sociedades de crédito,
financiamento e investimento financeiras
Fundos de investimento, exceto
previdenciários e imobiliários
Fundos de investimento
previdenciários.
Fundos de investimento
imobiliários
Sociedade seguradora de seguros
vida
Sociedade seguradora de seguros
não vida
Corretoras de títulos e valores
mobiliários

2.13.07.1

CORRETAGEM DE TÍTULOS
6612-6/01
E VALORES MOBILIÁRIOS

2.13.08.0

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
6612-6/02
E VALORES MOBILIÁRIOS

Distribuidoras de títulos e valores
mobiliários

6612-6/02

Distribuidoras de títulos e valores
mobiliários

6612-6/02

Distribuidoras de títulos e valores
mobiliários

6612-6/02

Distribuidoras de títulos e valores
mobiliários

2.13.10.1

SOCIEDADE DE CRÉDITO
6435-2/03
AO MICROEMPREENDEDOR

Companhias hipotecárias

6435-2/03

Companhias hipotecárias

6435-2/03

Companhias hipotecárias

6435-2/03

Companhias hipotecárias

2.13.10.1

SOCIEDADE DE CRÉDITO
6436-1/00
AO MICROEMPREENDEDOR

Sociedades de crédito,
financiamento e investimento financeiras

6436-1/00

Sociedades de crédito,
financiamento e investimento financeiras

6436-1/00

Sociedades de crédito,
financiamento e investimento financeiras

6436-1/00

Sociedades de crédito,
financiamento e investimento financeiras

2.13.10.1

SOCIEDADE DE CRÉDITO
6437-9/00
AO MICROEMPREENDEDOR

Sociedades de crédito ao
microempreendedor

6437-9/00

Sociedades de crédito ao
microempreendedor

6437-9/00

Sociedades de crédito ao
microempreendedor

6437-9/00

Sociedades de crédito ao
microempreendedor

2.13.10.1

SOCIEDADE DE CRÉDITO
6499-9/03
AO MICROEMPREENDEDOR

Fundo garantidor de crédito

6499-9/03

Fundo garantidor de crédito

6499-9/03

Fundo garantidor de crédito

6499-9/03

Fundo garantidor de crédito
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6612-6/01

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

2.13.10.1

SOCIEDADE DE CRÉDITO
6499-9/05
AO MICROEMPREENDEDOR

Concessão de crédito pelas OSCIP 6499-9/05

Concessão de crédito pelas OSCIP

6499-9/05

Concessão de crédito pelas
OSCIP

6499-9/05

Concessão de crédito pelas
OSCIP

2.13.10.1

SOCIEDADE DE CRÉDITO
6499-9/99
AO MICROEMPREENDEDOR

Outras atividades de serviços
financeiros não especificadas
anteriormente

6499-9/99

Outras atividades de serviços
financeiros não especificadas
anteriormente

6499-9/99

Outras atividades de serviços
financeiros não especificadas
anteriormente

6499-9/99

Outras atividades de serviços
financeiros não especificadas
anteriormente

Bancos comerciais

6421-2/00

Bancos comerciais

6421-2/00

Bancos comerciais

6421-2/00

Bancos comerciais

2.13.11.0
2.13.12.8

POSTO DE ARRECADAÇÃO
6421-2/00
E PAGAMENTOS
CORRESPONDENTES
6619-3/02
BANCÁRIOS

2.13.13.6

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 6619-3/99

2.13.13.6

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 8299-7/05

2.13.14.4

CRÉDITO IMOBILIÁRIO

6435-2/01

Correspondentes de instituições
financeiras
Outras atividades auxiliares dos
serviços financeiros não
especificadas anteriormente
Serviços de levantamento de
fundos sob contrato
Sociedades de crédito imobiliário
Associações de poupança e
empréstimo
Fundos de investimento
previdenciários.

6619-3/02
6619-3/99
8299-7/05
6435-2/01

Correspondentes de instituições
financeiras
Outras atividades auxiliares dos
serviços financeiros não
especificadas anteriormente
Serviços de levantamento de
fundos sob contrato

Sociedades de crédito imobiliário

Sociedades de crédito imobiliário

Associações de poupança e
empréstimo
Fundos de investimento
previdenciários.

6435-2/01

6619-3/99
8299-7/05
6435-2/01

Sociedades de crédito imobiliário
Associações de poupança e
empréstimo
Fundos de investimento
previdenciários.
Previdência complementar
fechada

6435-2/02

2.13.15.2

PREVIDÊNCIA PRIVADA

6470-1/02

2.13.15.2

PREVIDÊNCIA PRIVADA

6541-3/00

Previdência complementar fechada 6541-3/00

Previdência complementar fechada

6541-3/00

2.13.15.2

PREVIDÊNCIA PRIVADA

6542-1/00

Previdência complementar aberta

6542-1/00

Previdência complementar aberta

6542-1/00

Previdência complementar aberta 6542-1/00

Previdência complementar aberta

6422-1/00

Bancos múltiplos, com carteira
comercial

6422-1/00

Bancos múltiplos, com carteira
comercial

6422-1/00

Bancos múltiplos, com carteira
comercial

6422-1/00

Bancos múltiplos, com carteira
comercial

6434-4/00

Agências de fomento

6434-4/00

Agências de fomento

6434-4/00

Agências de fomento

6434-4/00

Agências de fomento

2.13.16.0
2.13.16.0
2.13.16.0

6461-1/00

2.13.17.9

FATURIZAÇÃO (FACTORING) 6491-3/00

2.13.18.7

BANCO DE INVESTIMENTO 6432-8/00

2.13.19.5
2.13.22.5
2.13.23.3
2.13.55.1
2.13.56.0
2.13.57.8

ADMINISTRAÇÃO DE
LOTERIAS FEDERAIS
PENHORES
RESSEGUROS E COSEGUROS
BANCO MÚLTIPLO SEM
CARTEIRA COMERCIAL
BANCO DE
DESENVOLVIMENTO
AGÊNCIA DE FOMENTO

Holdings de instituições financeiras 6461-1/00

Holdings de instituições financeiras

Sociedades de fomento mercantil factoring
Bancos de investimento

6432-8/00

Sociedades de fomento mercantil factoring
Bancos de investimento

6491-3/00

6470-1/02

6435-2/02

Correspondentes de instituições
financeiras
Outras atividades auxiliares dos
serviços financeiros não
especificadas anteriormente
Serviços de levantamento de
fundos sob contrato

CRÉDITO IMOBILIÁRIO

6470-1/02

6435-2/02

Associações de poupança e
empréstimo
Fundos de investimento
previdenciários.
Previdência complementar
fechada

6619-3/02

2.13.14.4

BANCO MÚLTIPLO COM
CARTEIRA COMERCIAL
BANCO MÚLTIPLO COM
CARTEIRA COMERCIAL
BANCO MÚLTIPLO COM
CARTEIRA COMERCIAL

6435-2/02

Correspondentes de instituições
6619-3/02
financeiras
Outras atividades auxiliares dos
serviços financeiros não
6619-3/99
especificadas anteriormente
Serviços de levantamento de fundos
8299-7/05
sob contrato

6470-1/02
6541-3/00

6432-8/00

Holdings de instituições
6461-1/00
financeiras
Sociedades de fomento mercantil 6491-3/00
factoring
Bancos de investimento
6432-8/00

Holdings de instituições
financeiras
Sociedades de fomento mercantil factoring
Bancos de investimento

6461-1/00
6491-3/00

8299-7/06

Casas lotéricas

8299-7/06

Casas lotéricas

8299-7/06

Casas lotéricas

8299-7/06

Casas lotéricas

6423-9/00

Caixas econômicas

6423-9/00

Caixas econômicas

6423-9/00

Caixas econômicas

6423-9/00

Caixas econômicas

6530-8/00

Resseguros

6530-8/00

Resseguros

6530-8/00

Resseguros

6530-8/00

Resseguros

6431-0/00

Bancos múltiplos, sem carteira
comercial

6431-0/00

Bancos múltiplos, sem carteira
comercial

6431-0/00

Bancos múltiplos, sem carteira
comercial

6431-0/00

Bancos múltiplos, sem carteira
comercial

6433-6/00

Bancos de desenvolvimento

6433-6/00

Bancos de desenvolvimento

6433-6/00

Bancos de desenvolvimento

6433-6/00

Bancos de desenvolvimento

6434-4/00

Agências de fomento

6434-4/00

Agências de fomento

6434-4/00

Agências de fomento

6434-4/00

Agências de fomento

2.13.58.6

ASSOCIAÇÃO DE
6435-2/02
POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

Associações de poupança e
empréstimo

6435-2/02

Associações de poupança e
empréstimo

6435-2/02

Associações de poupança e
empréstimo

6435-2/02

Associações de poupança e
empréstimo

2.13.59.4
2.13.60.8
2.13.61.6

COMPANHIA HIPOTECÁRIA 6435-2/03
CAIXA ECONÔMICA
6423-9/00
BANCO DE CÂMBIO
6438-7/01

Companhias hipotecárias
Caixas econômicas
Bancos de câmbio

6435-2/03
6423-9/00
6438-7/01

Companhias hipotecárias
Caixas econômicas
Bancos de câmbio

6435-2/03
6423-9/00
6438-7/01

Companhias hipotecárias
Caixas econômicas
Bancos de câmbio

6435-2/03
6423-9/00
6438-7/01

Companhias hipotecárias
Caixas econômicas
Bancos de câmbio

2.14.03.5

DEPOSITO DE BENS
EXCETO COMBUSTIVEL E
5211-7/99
CONGENEROS INFLAMAVEL
E EXPLOSIVOS

2.14.04.3

GUARDA MÓVEIS

5211-7/02

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais 5211-7/99
e guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis

Guarda-móveis

Guarda-móveis

Guarda-móveis

Guarda-móveis

5211-7/02

5211-7/02
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5211-7/02

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis
Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente
Carga e descarga
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Captação, tratamento e distribuição
de água

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis
Atividades auxiliares dos transportes
aquaviários não especificadas
anteriormente
Carga e descarga
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Captação, tratamento e distribuição
de água

CNAE 2.2

2.14.07.8

ARMAZÉM FRIGORÍFICO

5211-7/01

2.14.07.8

ARMAZÉM FRIGORÍFICO

5211-7/99

2.14.08.6

GUARDA DE BARCOS

5239-7/00

2.14.09.4

TERMINAL DE CARGAS

5212-5/00

2.14.11.6

SILO

5211-7/01

2.14.13.2

RESERVATÓRIO DE ÁGUA

3600-6/01

2.14.14.0

MANOBRA E
PARQUEAMENTO DE
VEÍCULOS

2.14.15.9

5223-1/00

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

GUARDA DE VEÍCULOS

5223-1/00

2.14.16.7

ESTACIONAMENTO
ROTATIVO

Estacionamento de veículos

5223-1/00

5223-1/00

Estacionamento de veículos

2.14.17.5

ARMAZENAGEM DE ÓLEO

5211-7/01

2.14.22.1

GUARDA DE AERONAVES

5223-1/00

2.14.23.0

TRAPICHE DE ALIMENTOS

5211-7/01

2.14.23.0

TRAPICHE DE ALIMENTOS

5211-7/99

2.14.24.8

TRAPICHE DE
MEDICAMENTOS

5211-7/01

2.14.24.8

TRAPICHE DE
MEDICAMENTOS

5211-7/99

2.14.25.6

DEPÓSITO E ARMAZÉNS
GERAIS DE ALIMENTOS

5211-7/01

2.14.25.6

DEPÓSITO E ARMAZÉNS
GERAIS DE ALIMENTOS

5211-7/99

2.14.27.2
2.14.28.0
2.14.29.9

ENTREPOSTO DE
ALIMENTOS
ENTREPOSTO DE
MEDICAMENTOS
ARMAZÉM DE DESPACHO
DE ALIMENTOS

5211-7/01
5211-7/01
5211-7/01

2.14.29.9

ARMAZÉM DE DESPACHO
DE ALIMENTOS

5211-7/99

2.14.30.2

ARMAZÉM DE DESPACHO
DE MEDICAMENTOS

5211-7/01

2.14.30.2

ARMAZÉM DE DESPACHO
DE MEDICAMENTOS

5211-7/99

Descrição CNAE 2.2
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis
Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente
Carga e descarga
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Captação, tratamento e
distribuição de água

CNAE 2.3

5223-1/00

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis

5211-7/01
5211-7/99

5239-7/00
5212-5/00
5211-7/01
3600-6/01

5211-7/01
5211-7/99
5211-7/01
5211-7/99
5211-7/01
5211-7/99
5211-7/01
5211-7/01
5211-7/01
5211-7/99
5211-7/01
5211-7/99

Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis
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5211-7/01
5211-7/99

5239-7/99
5212-5/00
5211-7/01
3600-6/01

5211-7/01
5211-7/99
5211-7/01
5211-7/99
5211-7/01
5211-7/99
5211-7/01
5211-7/01
5211-7/01
5211-7/99
5211-7/01
5211-7/99

Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis

5211-7/01
5211-7/99

5239-7/99
5212-5/00
5211-7/01
3600-6/01

5211-7/01
5211-7/99
5211-7/01
5211-7/99
5211-7/01
5211-7/99
5211-7/01
5211-7/01
5211-7/01
5211-7/99
5211-7/01
5211-7/99

Descrição CNAE 2.3
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis
Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente
Carga e descarga
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Captação, tratamento e
distribuição de água

Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis
Armazéns gerais - emissão de
warrant
Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

2.14.31.0

TRAPICHE SEM ALIMENTOS
MEDICAMENTOS,
5211-7/01
CORRELATOS PARA SAUDE

Armazéns gerais - emissão de
warrant

2.14.31.0

TRAPICHE SEM ALIMENTOS
MEDICAMENTOS,
5211-7/99
CORRELATOS PARA SAUDE

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais 5211-7/99
e guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis

2.14.32.9

TRAPICHE DE CORRELATOS
5211-7/01
PARA SAÚDE

Armazéns gerais - emissão de
warrant

Armazéns gerais - emissão de
warrant

Armazéns gerais - emissão de
warrant

Armazéns gerais - emissão de
warrant

2.14.32.9

TRAPICHE DE CORRELATOS
5211-7/99
PARA SAÚDE

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais 5211-7/99
e guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis

2.14.33.7

DEPÓSITO SEM ALIMENTOS
MEDICAMENTOS,
5211-7/99
CORRELATOS PARA SAUDE

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais 5211-7/99
e guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis

2.14.34.5

ARMAZÉNS GERAIS SEM
ALIMENTOS
5211-7/01
MEDICAMENTOS,
CORRELATOS PARA SAUDE

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/99

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais 5211-7/99
e guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis

Armazéns gerais - emissão de
warrant

Armazéns gerais - emissão de
warrant

Armazéns gerais - emissão de
warrant

2.14.35.3

2.14.35.3

DEPÓSITOS E ARMAZÉNS
GERAIS DE CORRELATOS
PARA SAÚDE
DEPÓSITOS E ARMAZÉNS
GERAIS DE CORRELATOS
PARA SAÚDE

5211-7/01

5211-7/01

5211-7/01

2.14.36.1

DEPÓSITO E ARMAZÉNS
5211-7/01
GERAIS DE MEDICAMENTOS

Armazéns gerais - emissão de
warrant

2.14.36.1

DEPÓSITO E ARMAZÉNS
5211-7/99
GERAIS DE MEDICAMENTOS

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais 5211-7/99
e guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis

2.14.37.0

ENTREPOSTO SEM
ALIMENTOS/MEDIC/CORREL 5211-7/01
ATOS PARA SAÚDE

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

2.14.38.8

ENTREPOSTO DE
5211-7/01
CORRELATOS PARA SAÚDE

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

2.14.39.6

ARMAZÉM DE DESPACHO
SEM ALIMENTOS,
5211-7/99
MEDICAMENTOS,
CORRELATOS PARA SAUDE

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais 5211-7/99
e guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais 5211-7/99
e guarda-móveis
Transporte rodoviário de
4930-2/04
mudanças

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis
Transporte rodoviário de
mudanças

5211-7/01

5211-7/01

2.14.40.0

ARMAZÉM DE DESPACHO
DE CORRELATOS PARA
SAÚDE

5211-7/99

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

2.15.01.5

MUDANÇAS

4930-2/04

Transporte rodoviário de mudanças 4930-2/04

Transporte rodoviário de mudanças 4930-2/04
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5211-7/01

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

2.15.04.0

CARRIS URBANO CAMINHO
4912-4/02
AÉREO, SERVIÇOS DE

Transporte ferroviário de
passageiros municipal e em região
metropolitana

4912-4/02

Transporte ferroviário de
passageiros municipal e em região
metropolitana

4912-4/02

Transporte ferroviário de
passageiros municipal e em região 4912-4/02
metropolitana

Transporte ferroviário de
passageiros municipal e em região
metropolitana

2.15.04.0

CARRIS URBANO CAMINHO
4950-7/00
AÉREO, SERVIÇOS DE

Trens turísticos, teleféricos e
similares

4950-7/00

Trens turísticos, teleféricos e
similares

4950-7/00

Trens turísticos, teleféricos e
similares

4950-7/00

Trens turísticos, teleféricos e
similares

2.15.05.8

TRANSPORTE FERROVIÁRIO 4911-6/00

Transporte ferroviário de carga

4911-6/00

Transporte ferroviário de carga

4911-6/00

Transporte ferroviário de carga

4911-6/00

Transporte ferroviário de carga

2.15.05.8

TRANSPORTE FERROVIÁRIO 4912-4/01

2.15.05.8

TRANSPORTE FERROVIÁRIO 4912-4/02

2.15.06.6
2.15.06.6

TÁXI, SERVIÇOS DE
TÁXI, SERVIÇOS DE

4923-0/01
5229-0/01

Transporte ferroviário de
passageiros intermunicipal e
interestadual
Transporte ferroviário de
passageiros municipal e em região
metropolitana
Serviço de táxi

4912-4/01

4912-4/02
4923-0/01

Transporte ferroviário de
passageiros intermunicipal e
interestadual
Transporte ferroviário de
passageiros municipal e em região
metropolitana
Serviço de táxi

4912-4/01

4912-4/02
4923-0/01

Serviços de apoio ao transporte por
5229-0/01
táxi, inclusive centrais de chamada

Serviços de apoio ao transporte por
5229-0/01
táxi, inclusive centrais de chamada

Transporte ferroviário de
passageiros intermunicipal e
interestadual
Transporte ferroviário de
passageiros municipal e em região
metropolitana
Serviço de táxi
Serviços de apoio ao transporte
por táxi, inclusive centrais de
chamada

4912-4/01

4912-4/02
4923-0/01
5229-0/01

Transporte ferroviário de
passageiros intermunicipal e
interestadual
Transporte ferroviário de
passageiros municipal e em região
metropolitana
Serviço de táxi
Serviços de apoio ao transporte
por táxi, inclusive centrais de
chamada

2.15.15.5

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
4924-8/00
DE ESCOLARES

Transporte escolar

4924-8/00

Transporte escolar

4924-8/00

Transporte escolar

4924-8/00

Transporte escolar

2.15.16.3

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE FUNCIONÁRIOS DE
4929-9/01
EMPRESAS

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, sob regime de
fretamento, municipal

4929-9/01

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, sob regime de
fretamento, municipal

4929-9/01

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, sob regime de
fretamento, municipal

4929-9/01

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, sob regime de
fretamento, municipal

Organização de excursões em
veículos rodoviários próprios,
municipal

4929-9/03

Organização de excursões em
veículos rodoviários próprios,
municipal

4929-9/03

Organização de excursões em
veículos rodoviários próprios,
municipal

4929-9/03

Organização de excursões em
veículos rodoviários próprios,
municipal

8621-6/01

UTI móvel

2.15.17.1

TRANSPORTE TURÍSTICO

4929-9/03

2.15.19.8

AMBULÂNCIA, SERVIÇOS DE 8621-6/01

UTI móvel

8621-6/01

UTI móvel

8621-6/01

UTI móvel

2.15.19.8

AMBULÂNCIA, SERVIÇOS DE 8621-6/02

Serviços móveis de atendimento a
urgências, exceto por UTI móvel

8621-6/02

Serviços móveis de atendimento a
urgências, exceto por UTI móvel

8621-6/02

Serviços móveis de atendimento a
8621-6/02
urgências, exceto por UTI móvel

Serviços móveis de atendimento a
urgências, exceto por UTI móvel

2.15.19.8

AMBULÂNCIA, SERVIÇOS DE 8622-4/00

Serviços de remoção de pacientes,
exceto os serviços móveis de
8622-4/00
atendimento a urgências

Serviços de remoção de pacientes,
exceto os serviços móveis de
atendimento a urgências

8622-4/00

Serviços de remoção de
pacientes, exceto os serviços
móveis de atendimento a
urgências
Serviços de reboque de veículos
Serviço de rebocadores e
empurradores
Serviço de rebocadores e
empurradores

Serviços de remoção de
pacientes, exceto os serviços
móveis de atendimento a
urgências
Serviços de reboque de veículos
Serviço de rebocadores e
empurradores
Serviço de rebocadores e
empurradores

2.15.22.8

REBOQUE DE VEÍCULOS

5229-0/02

Serviços de reboque de veículos

5229-0/02

Serviços de reboque de veículos

5229-0/02

2.15.24.4

REBOQUE MARÍTIMO

5030-1/01

Navegação de apoio marítimo

5030-1/01

Navegação de apoio marítimo

5030-1/03

2.15.24.4

REBOQUE MARÍTIMO

5030-1/02

Navegação de apoio portuário

5030-1/02

Navegação de apoio portuário

5030-1/03

8622-4/00
5229-0/02
5030-1/03
5030-1/03

2.15.25.2

TRANSPORTE E MONTAGEM
DE TABULEIROS DE FEIRAS 3329-5/01
LIVRES

Serviços de montagem de móveis
de qualquer material

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis
de qualquer material

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis
3329-5/01
de qualquer material

Serviços de montagem de móveis
de qualquer material

2.15.25.2

TRANSPORTE E MONTAGEM
DE TABULEIROS DE FEIRAS 4930-2/01
LIVRES

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

5231-1/02

Operações de terminais

5231-1/02

Operações de terminais

5231-1/02

Atividades do Operador Portuário

5231-1/02

Atividades do Operador Portuário

5239-7/00

Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente

5239-7/00

Atividades auxiliares dos transportes
aquaviários não especificadas
5239-7/99
anteriormente

Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente

5239-7/99

Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente

2.15.27.9
2.15.30.9

IÇAMENTO
AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.15.31.7

Descrição CAE
CARGA E DESCARGA

CNAE 2.0
5212-5/00

Descrição CNAE 2.0
Carga e descarga

CNAE 2.1
5212-5/00

Descrição CNAE 2.1
Carga e descarga

CNAE 2.2
5212-5/00

Descrição CNAE 2.2
Carga e descarga

CNAE 2.3
5212-5/00

Descrição CNAE 2.3
Carga e descarga

2.15.33.3

TRANSPORTE DE DEJETOS
3811-4/00
PARA DESTINO FINAL

Coleta de resíduos não-perigosos

3811-4/00

Coleta de resíduos não-perigosos

3811-4/00

Coleta de resíduos não-perigosos 3811-4/00

Coleta de resíduos não-perigosos

2.15.33.3

TRANSPORTE DE DEJETOS
3812-2/00
PARA DESTINO FINAL

Coleta de resíduos perigosos

3812-2/00

Coleta de resíduos perigosos

3812-2/00

Coleta de resíduos perigosos

3812-2/00

Coleta de resíduos perigosos

Transporte metroviário

4912-4/03

Transporte metroviário

4912-4/03

2.15.34.1

TRANSPORTE
METROVIÁRIO

4912-4/03

2.15.35.0

APOIO EM AEROPORTOS,
SERVIÇOS DE

2.15.36.8

OPERAÇÕES PORTUÁRIAS 5231-1/01

2.15.36.8

OPERAÇÕES PORTUÁRIAS 5231-1/02

2.15.37.6

2.15.37.6

5240-1/99

TRANSPORTE COLETIVO
RODOVIARIO DE
4921-3/01
PASSAGEIROS NO AMBITO
MUNICIPAL
TRANSPORTE COLETIVO
RODOVIARIO DE
4921-3/02
PASSAGEIROS NO AMBITO
MUNICIPAL

Transporte metroviário

4912-4/03

Transporte metroviário

Atividades auxiliares dos
transportes aéreos, exceto
5240-1/99
operação dos aeroportos e campos
de aterrissagem
Administração da infra-estrutura
5231-1/01
portuária

Atividades auxiliares dos transportes
aéreos, exceto operação dos
5240-1/99
aeroportos e campos de
aterrissagem
Administração da infra-estrutura
5231-1/03
portuária

Atividades auxiliares dos
transportes aéreos, exceto
operação dos aeroportos e
campos de aterrissagem

5240-1/99

Atividades auxiliares dos
transportes aéreos, exceto
operação dos aeroportos e
campos de aterrissagem

Gestão de terminais aquaviários

5231-1/03

Gestão de terminais aquaviários

Operações de terminais

5231-1/02

Operações de terminais

5231-1/02

Atividades do Operador Portuário

5231-1/02

Atividades do Operador Portuário

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
municipal

4921-3/01

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
municipal

4921-3/01

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
municipal

4921-3/01

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
municipal

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal em região
metropolitana

4921-3/02

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal em região
metropolitana

4921-3/02

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal em região
metropolitana

4921-3/02

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal em região
metropolitana

2.15.38.4

TRANSPORTE AÉREO NO
ÂMBITO MUNICIPAL

5112-9/99

Outros serviços de transporte aéreo
5112-9/99
de passageiros não-regular

Outros serviços de transporte aéreo
5112-9/99
de passageiros não-regular

Outros serviços de transporte
5112-9/99
aéreo de passageiros não-regular

Outros serviços de transporte
aéreo de passageiros não-regular

2.15.38.4

TRANSPORTE AÉREO NO
ÂMBITO MUNICIPAL

5120-0/00

Transporte aéreo de carga

5120-0/00

Transporte aéreo de carga

Transporte aéreo de carga

Transporte aéreo de carga

5021-1/01

Transporte por navegação interior
de carga, municipal, exceto
travessia

5120-0/00

5120-0/00

2.15.39.2

TRANSPORTE MARÍTIMO NO
5021-1/01
ÂMBITO MUNICIPAL

Transporte por navegação interior
de carga, municipal, exceto
travessia

2.15.39.2

TRANSPORTE MARÍTIMO NO
5022-0/01
ÂMBITO MUNICIPAL

Transporte por navegação interior
de passageiros em linhas regulares, 5022-0/01
municipal, exceto travessia

Transporte por navegação interior
de passageiros em linhas regulares, 5022-0/01
municipal, exceto travessia

2.15.39.2

TRANSPORTE MARÍTIMO NO
5091-2/01
ÂMBITO MUNICIPAL

Transporte por navegação de
travessia, municipal

5091-2/01

Transporte por navegação de
travessia, municipal

2.15.39.2

TRANSPORTE MARÍTIMO NO
5099-8/01
ÂMBITO MUNICIPAL

Transporte aquaviário para
passeios turísticos

5099-8/01

Transporte aquaviário para passeios
5099-8/01
turísticos

Transporte aquaviário para
passeios turísticos

5099-8/01

Transporte aquaviário para
passeios turísticos

2.15.39.2

TRANSPORTE MARÍTIMO NO
5099-8/99
ÂMBITO MUNICIPAL

Outros transportes aquaviários não
5099-8/99
especificados anteriormente

Outros transportes aquaviários não
especificados anteriormente

5099-8/99

Outros transportes aquaviários
não especificados anteriormente

5099-8/99

Outros transportes aquaviários
não especificados anteriormente

2.15.41.4

TRANSPORTE INTERMODAL
DE CARGAS UNITARIAS NO 4930-2/01
ÂMBITO MUNICIPAL

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

2.15.42.2

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EM CARRO TANQUE NO
4930-2/03
ÂMBITO MUNICIP MUNICIPAL

Transporte rodoviário de produtos
perigosos

4930-2/03

Transporte rodoviário de produtos
perigosos

4930-2/03

Transporte rodoviário de produtos
4930-2/03
perigosos

Transporte rodoviário de produtos
perigosos

Outras atividades auxiliares dos
transportes terrestres não
especificadas anteriormente

5229-0/99

Outras atividades auxiliares dos
transportes terrestres não
especificadas anteriormente

5229-0/99

Outras atividades auxiliares dos
transportes terrestres não
especificadas anteriormente

Outras atividades auxiliares dos
transportes terrestres não
especificadas anteriormente

2.15.43.0

APOIO AO TRÁFEGO,
SERVIÇOS DE

5229-0/99
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5021-1/01

5091-2/01

Transporte por navegação interior
de carga, municipal, exceto
5021-1/01
travessia
Transporte por navegação interior
de passageiros em linhas
5022-0/01
regulares, municipal, exceto
travessia
Transporte por navegação de
5091-2/01
travessia, municipal

Transporte por navegação interior
de carga, municipal, exceto
travessia
Transporte por navegação interior
de passageiros em linhas
regulares, municipal, exceto
travessia
Transporte por navegação de
travessia, municipal

5229-0/99

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.15.44.9
2.15.45.7
2.15.45.7

2.15.46.5
2.15.88.0
2.15.88.0

Descrição CAE
CNAE 2.0
NAVEGAÇÃO DE APOIO
5030-1/01
MARÍTIMO
TRANSPORTE DE ANIMAIS
0162-8/03
DE PEQUENO PORTE

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Navegação de apoio marítimo

5030-1/01

Navegação de apoio marítimo

5030-1/01

Navegação de apoio marítimo

5030-1/01

Navegação de apoio marítimo

Serviço de manejo de animais

0162-8/03

Serviço de manejo de animais

0162-8/03

Serviço de manejo de animais

0162-8/03

Serviço de manejo de animais

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4940-0/00

Transporte dutoviário

4940-0/00

Transporte dutoviário

4940-0/00

Transporte dutoviário

4940-0/00

Transporte dutoviário

5030-1/02

Navegação de apoio portuário

5030-1/02

Navegação de apoio portuário

5030-1/02

Navegação de apoio portuário

5030-1/02

Navegação de apoio portuário

5030-1/02

Navegação de apoio portuário

5030-1/02

Navegação de apoio portuário

5239-7/01

Serviços de praticagem

5239-7/01

Serviços de praticagem

TRANSPORTE DE ANIMAIS
4930-2/01
DE PEQUENO PORTE
TRANSPORTE POR
TUBULAÇÕES OU DUTOS
NO ÂMBITO MUNICIPAL
NAVEGAÇÃO DE APOIO
PORTUÁRIO
NAVEGAÇÃO DE APOIO
PORTUÁRIO

Descrição CNAE 2.0

2.15.89.9

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NO ÂMBITO MUNICIPAL DE 4930-2/01
ALIMENTOS/BEBIDAS

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

2.15.90.2

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NO ÂMBITO MUNICIPAL DE
4930-2/01
PRODUTOS DE
HIGIENE/SANEANTES

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

2.15.91.0

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NO ÂMBITO MUNICIPAL DE 4930-2/01
MEDICAMENTOS

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

2.15.92.9

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NO ÂMBITO MUNICIPAL DE 4930-2/01
PRODUTOS PARA SAÚDE

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

2.15.93.7

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NO ÂMBITO MUNICIPAL DE
4930-2/01
PRODUTOS DE
PERFUMARIA/COSMÉTICOS

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

2.15.94.5

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NO ÂMBITO MUNICIPAL DE
4930-2/01
CARGAS SEM VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

2.15.95.3

TRANSPORTE ROD NO
AMBITO MUNICIPAL
MATERIAL BIOLOGICO

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal

2.16.01.1

ALUGUEL DE ROUPAS E
CHAPÉUS

7723-3/00

Aluguel de objetos do vestuário,
jóias e acessórios

7723-3/00

Aluguel de objetos do vestuário,
jóias e acessórios

7723-3/00

Aluguel de objetos do vestuário,
jóias e acessórios

7723-3/00

Aluguel de objetos do vestuário,
jóias e acessórios

2.16.02.0

ALUGUEL DE ARMÁRIOS E
7729-2/02
MÓVEIS

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

2.16.03.8

ALUGUEL DE ROUPAS DE
CAMA E MESA

Toalheiros

9601-7/03

Toalheiros

9601-7/03

Toalheiros

9601-7/03

Toalheiros

9329-8/99

Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente

9329-8/99

Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente

9329-8/99

Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente

2.16.04.6

9601-7/03

ALUGUEL DE OBJETOS DE
9329-8/99
PRAIA E DE ACAMPAMENTO

Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.16.05.4

2.16.06.2

2.16.06.2

2.16.07.0

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

ALUGUEL DE
INSTRUMENTOS PARA
ENGENHARIA

7732-2/01

Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem 7732-2/01
operador, exceto andaimes
Aluguel de material médico

ALUGUEL DE APARELHOS E
UTENS P/ USO MÉDICO E 7729-2/03
HOSPIT.
ALUGUEL DE APARELHOS E
UTENS P/ USO MÉDICO E 7739-0/02
HOSPIT.
ALUGUEL DE
7729-2/02
INSTRUMENTOS MUSICAIS

2.16.08.9

ALUGUEL DE COFRES

7729-2/02

2.16.09.7

ALUGUEL DE LUNETAS E
BINÓCULOS

9329-8/99

2.16.10.0

ALUGUEL DE MESAS DE
BILHAR TOTÓ E JOGOS DE 9329-8/99
SALÃO

2.16.11.9

ALUGUEL DE UTENSÍLIOS E
7729-2/02
OBJETOS PARA FESTAS

2.16.11.9

ALUGUEL DE UTENSÍLIOS E
7729-2/99
OBJETOS PARA FESTAS

2.16.12.7

ALUGUEL DE BRINQUEDOS 9329-8/99

2.16.14.3

ALUGUEL DE VÍDEO
CASSETE

7729-2/02

2.16.15.1

ALUGUEL DE LIVROS

7729-2/99

2.16.16.0
2.16.17.8

ALUGUEL DE MÁQUINAS DE
7729-2/01
DIVERSÃO
ALUGUEL DE FITAS
CARTUCHOS MAGNÉTICOS 7722-5/00
E DISCOS

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem 7732-2/01
operador, exceto andaimes

Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção
sem operador, exceto andaimes

7732-2/01

Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção
sem operador, exceto andaimes

Aluguel de material médico

7729-2/03

Aluguel de material médico

7729-2/03

Aluguel de material médico

Aluguel de equipamentos
científicos, médicos e hospitalares, 7739-0/02
sem operador

Aluguel de equipamentos científicos,
médicos e hospitalares, sem
7739-0/02
operador

Aluguel de equipamentos
científicos, médicos e
hospitalares, sem operador

7739-0/02

Aluguel de equipamentos
científicos, médicos e
hospitalares, sem operador

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais
Aluguel de outros objetos pessoais
e domésticos não especificados
anteriormente
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

CNAE 2.1

7729-2/03

9329-8/99

9329-8/99

7729-2/02

7729-2/99

9329-8/99

7729-2/02

Descrição CNAE 2.1

Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais
Aluguel de outros objetos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

CNAE 2.2

9329-8/99

9329-8/99

7729-2/02

7729-2/99

9329-8/99

7729-2/02

Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais
Aluguel de outros objetos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

9329-8/99

9329-8/99

7729-2/02

7729-2/99

9329-8/99

7729-2/02

Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais
Aluguel de outros objetos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

Aluguel de outros objetos pessoais
e domésticos não especificados
7729-2/99
anteriormente
Aluguel de aparelhos de jogos
7729-2/01
eletrônicos

Aluguel de outros objetos pessoais e
domésticos não especificados
7729-2/99
anteriormente
Aluguel de aparelhos de jogos
7729-2/01
eletrônicos

Aluguel de outros objetos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Aluguel de aparelhos de jogos
eletrônicos

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e
similares

7722-5/00

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e
similares

7722-5/00

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e
7722-5/00
similares

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e
similares
Aluguel de objetos do vestuário,
jóias e acessórios

7729-2/99
7729-2/01

Aluguel de outros objetos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Aluguel de aparelhos de jogos
eletrônicos

2.16.19.4

ALUGUEL DE JÓIAS

7723-3/00

Aluguel de objetos do vestuário,
jóias e acessórios

7723-3/00

Aluguel de objetos do vestuário,
jóias e acessórios

7723-3/00

Aluguel de objetos do vestuário,
jóias e acessórios

2.16.20.8

ALUGUEL DE DISCOS

7722-5/00

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e
similares

7722-5/00

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e
similares

7722-5/00

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e
7722-5/00
similares

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e
similares

2.16.21.6

ALUGUEL DE PAINÉIS
MODULADOS

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

2.16.21.6

ALUGUEL DE PAINÉIS
MODULADOS

7739-0/03

Aluguel de palcos, coberturas e
outras estruturas de uso temporário, 7739-0/03
exceto andaimes

Aluguel de palcos, coberturas e
outras estruturas de uso temporário, 7739-0/03
exceto andaimes

Aluguel de palcos, coberturas e
outras estruturas de uso
temporário, exceto andaimes

7739-0/03

Aluguel de palcos, coberturas e
outras estruturas de uso
temporário, exceto andaimes
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7723-3/00

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

2.16.22.4

ALUGUEL DE OBJETOS DE
7729-2/02
ARTE

2.17.01.8

ALUGUEL DE MÁQUINAS E
APARELHOS PARA
7731-4/00
AGRICULTURA

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

Aluguel de máquinas e
equipamentos agrícolas sem
operador
Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

7731-4/00

7731-4/00

7739-0/99

Aluguel de máquinas e
equipamentos agrícolas sem
operador
Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

7731-4/00

ALUGUEL DE BALANÇAS

7739-0/99

2.17.03.4

ALUGUEL DE MÁQUINAS
PARA ESCRITÓRIO

7733-1/00

Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios

7733-1/00

Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios

7733-1/00

Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios

7733-1/00

Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios

ALUGUEL DE MÁQUINAS
PARA PROCESSAMENTO DE 7733-1/00
DADOS

Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios

7733-1/00

Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios

7733-1/00

Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios

7733-1/00

Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios

7732-2/02

Aluguel de andaimes

7732-2/02

Aluguel de andaimes

7732-2/02

Aluguel de andaimes

7732-2/01

Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção
sem operador, exceto andaimes

2.17.05.0

ALUGUEL DE ANDAIMES

7732-2/02

Aluguel de andaimes

2.17.06.9

ALUGUEL DE
EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO

7732-2/01

Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem 7732-2/01
operador, exceto andaimes

Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem 7732-2/01
operador, exceto andaimes

Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção
sem operador, exceto andaimes

Aluguel de máquinas e
equipamentos agrícolas sem
operador

Aluguel de máquinas e
equipamentos agrícolas sem
operador
Serviços de telecomunicações
sem fio não especificados
anteriormente
Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7739-0/99

Aluguel de máquinas e
equipamentos agrícolas sem
operador
Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

2.17.02.6

2.17.04.2

7739-0/99

Aluguel de máquinas e
equipamentos agrícolas sem
operador
Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

2.17.07.7

ALUGUEL DE TRATORES E
MÁQUINAS DE
7731-4/00
TERRAPLENAGEM

Aluguel de máquinas e
equipamentos agrícolas sem
operador

2.17.08.5

ALUGUEL DE APARELHOS
DE RÁDIO CHAMADA

6120-5/99

Serviços de telecomunicações sem
6120-5/99
fio não especificados anteriormente

Serviços de telecomunicações sem
6120-5/99
fio não especificados anteriormente

2.17.09.3

ALUGUEL DE APARELHOS
DE SOM

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

2.17.09.3

ALUGUEL DE APARELHOS
DE SOM

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

2.17.12.3

ALUGUEL DE MÁQUINAS DE
7739-0/99
REFRIGERAÇÃO

7731-4/00

7731-4/00

7731-4/00

6120-5/99

7729-2/02

Aluguel de máquinas e
equipamentos agrícolas sem
operador
Serviços de telecomunicações
sem fio não especificados
anteriormente
Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

2.17.13.1

ALUGUEL DE
REFRIGERADORES

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

2.17.14.0

ALUGUEL DE MÁQUINAS
REPROGRÁFICAS

7733-1/00

Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios

7733-1/00

Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios

7733-1/00

Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios

7733-1/00

Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios

Desenvolvimento e licenciamento
de programas de computador
customizáveis

6202-3/00

Desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador
6202-3/00
customizáveis

2.17.15.8

ALUGUEL DE PROGRAMAS
6202-3/00
PARA COMPUTADOR
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Desenvolvimento e licenciamento
de programas de computador
6202-3/00
customizáveis

Desenvolvimento e licenciamento
de programas de computador
customizáveis

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.17.15.8

Descrição CAE

CNAE 2.0

ALUGUEL DE PROGRAMAS
6203-1/00
PARA COMPUTADOR

Descrição CNAE 2.0
Desenvolvimento e licenciamento
de programas de computador nãocustomizáveis

CNAE 2.1
6203-1/00

Descrição CNAE 2.1
CNAE 2.2
Desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador não6203-1/00
customizáveis

Descrição CNAE 2.2
CNAE 2.3
Desenvolvimento e licenciamento
de programas de computador não- 6203-1/00
customizáveis
Serviços de operação e
fornecimento de equipamentos
para transporte e elevação de
4399-1/04
cargas e pessoas para uso em
obras

Descrição CNAE 2.3
Desenvolvimento e licenciamento
de programas de computador nãocustomizáveis
Serviços de operação e
fornecimento de equipamentos
para transporte e elevação de
cargas e pessoas para uso em
obras
Aluguel de equipamentos
recreativos e esportivos

2.17.17.4

ALUGUEL DE MÁQUINAS
APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

4399-1/04

Serviços de operação e
fornecimento de equipamentos para
4399-1/04
transporte e elevação de cargas e
pessoas para uso em obras

Serviços de operação e
fornecimento de equipamentos para
4399-1/04
transporte e elevação de cargas e
pessoas para uso em obras

2.17.17.4

ALUGUEL DE MÁQUINAS
APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

7721-7/00

Aluguel de equipamentos
recreativos e esportivos

7721-7/00

Aluguel de equipamentos
recreativos e esportivos

7721-7/00

Aluguel de equipamentos
recreativos e esportivos

2.17.17.4

ALUGUEL DE MÁQUINAS
APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

7739-0/01

Aluguel de máquinas e
equipamentos para extração de
minérios e petróleo, sem operador

7739-0/01

Aluguel de máquinas e
equipamentos para extração de
minérios e petróleo, sem operador

7739-0/01

Aluguel de máquinas e
equipamentos para extração de
7739-0/01
minérios e petróleo, sem operador

Aluguel de máquinas e
equipamentos para extração de
minérios e petróleo, sem operador

2.17.17.4

ALUGUEL DE MÁQUINAS
APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

2.17.18.2

ALUGUEL DE APARELHOS
DE TELEVISÃO

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e
pessoal; instrumentos musicais

Aluguel de imóveis próprios

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

2.17.19.0

ALUGUEL DE ESPAÇO PARA
6810-2/02
A REALIZAÇÃO DE EVENTOS

2.17.20.4

ALUGUEL DE CONTAINERS 7739-0/99

7721-7/00

2.18.01.4

ALUGUEL DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES

4923-0/02

Serviço de transporte de
passageiros - locação de
automóveis com motorista

4923-0/02

Serviço de transporte de
passageiros - locação de
automóveis com motorista

4923-0/02

Serviço de transporte de
passageiros - locação de
automóveis com motorista

4923-0/02

Serviço de transporte de
passageiros - locação de
automóveis com motorista

2.18.01.4

ALUGUEL DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES

4929-9/02

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, sob regime de
fretamento, intermunicipal,
interestadual e internacional

4929-9/02

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, sob regime de
fretamento, intermunicipal,
interestadual e internacional

4929-9/02

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, sob regime de
fretamento, intermunicipal,
interestadual e internacional

4929-9/02

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, sob regime de
fretamento, intermunicipal,
interestadual e internacional

2.18.01.4

ALUGUEL DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES

4929-9/99

Outros transportes rodoviários de
passageiros não especificados
anteriormente

4929-9/99

Outros transportes rodoviários de
passageiros não especificados
anteriormente

4929-9/99

Outros transportes rodoviários de
passageiros não especificados
anteriormente

4929-9/99

Outros transportes rodoviários de
passageiros não especificados
anteriormente

2.18.01.4

ALUGUEL DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES

4930-2/01

2.18.01.4

ALUGUEL DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES

4930-2/02

2.18.01.4

ALUGUEL DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES

7711-0/00

2.18.02.2

ALUGUEL DE VEÍCULOS DE
7719-5/99
TRAÇÃO ANIMAL

2.18.03.0

ALUGUEL DE BICICLETAS E
9329-8/99
TRICICLOS

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal
Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional
Locação de automóveis sem
condutor
Locação de outros meios de
transporte não especificados
anteriormente, sem condutor
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente

4930-2/01

4930-2/02

7711-0/00
7719-5/99

9329-8/99

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal
Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional
Locação de automóveis sem
condutor
Locação de outros meios de
transporte não especificados
anteriormente, sem condutor
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente

Página 55

4930-2/01

4930-2/02

7711-0/00
7719-5/99

9329-8/99

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal
Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional
Locação de automóveis sem
condutor
Locação de outros meios de
transporte não especificados
anteriormente, sem condutor
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente

4930-2/01

4930-2/02

7711-0/00
7719-5/99

9329-8/99

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal
Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional
Locação de automóveis sem
condutor
Locação de outros meios de
transporte não especificados
anteriormente, sem condutor
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.18.04.9

Descrição CAE

CNAE 2.0

ALUGUEL DE MOTONETAS E
7719-5/99
MOTOCICLETAS

2.18.06.5

ALUGUEL DE
EMBARCAÇÕES

7719-5/01

2.18.09.0

ALUGUEL DE PEQUENOS
VEÍCULOS

7711-0/00

2.18.10.3

ALUGUEL DE AERONAVES 5112-9/01

2.18.10.3

ALUGUEL DE AERONAVES 7719-5/02

2.18.11.1

ALUGUEL DE VEÍCULOS
4923-0/02
PROVIDOS DE TAXÍMETRO

2.18.12.0

ALUGUEL DE DISPOSITIVOS
9329-8/99
NÁUTICOS

2.18.13.8

ALUGUEL DE ANIMAIS

9609-2/99

2.19.01.0

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS

6391-7/00

2.19.01.0

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS

7420-0/01

2.19.01.0

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS

9002-7/01

2.19.02.9
2.19.07.0

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E
7311-4/00
PROPAGANDA
RADIOTELEFONIA E
6120-5/01
TELEFONIA

Descrição CNAE 2.0
Locação de outros meios de
transporte não especificados
anteriormente, sem condutor
Locação de embarcações sem
tripulação, exceto para fins
recreativos
Locação de automóveis sem
condutor
Serviço de táxi aéreo e locação de
aeronaves com tripulação
Locação de aeronaves sem
tripulação
Serviço de transporte de
passageiros - locação de
automóveis com motorista
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente
Agências de notícias
Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
submarina
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

CNAE 2.1
7719-5/99

7719-5/01
7711-0/00
5112-9/01
7719-5/02
4923-0/02

9329-8/99

9609-2/99
6391-7/00
7420-0/01

9002-7/01

Descrição CNAE 2.1
Locação de outros meios de
transporte não especificados
anteriormente, sem condutor
Locação de embarcações sem
tripulação, exceto para fins
recreativos
Locação de automóveis sem
condutor
Serviço de táxi aéreo e locação de
aeronaves com tripulação
Locação de aeronaves sem
tripulação
Serviço de transporte de
passageiros - locação de
automóveis com motorista
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente
Agências de notícias
Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
submarina
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

CNAE 2.2
7719-5/99

7719-5/01
7711-0/00
5112-9/01
7719-5/02
4923-0/02

9329-8/99

9609-2/99
6391-7/00
7420-0/01

9002-7/01

Descrição CNAE 2.2
Locação de outros meios de
transporte não especificados
anteriormente, sem condutor
Locação de embarcações sem
tripulação, exceto para fins
recreativos
Locação de automóveis sem
condutor

CNAE 2.3
7719-5/99

7719-5/01
7711-0/00

Descrição CNAE 2.3
Locação de outros meios de
transporte não especificados
anteriormente, sem condutor
Locação de embarcações sem
tripulação, exceto para fins
recreativos
Locação de automóveis sem
condutor

Serviço de táxi aéreo e locação de
5112-9/01
aeronaves com tripulação

Serviço de táxi aéreo e locação de
aeronaves com tripulação

Locação de aeronaves sem
tripulação
Serviço de transporte de
passageiros - locação de
automóveis com motorista
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

Locação de aeronaves sem
tripulação
Serviço de transporte de
passageiros - locação de
automóveis com motorista
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

Agências de notícias
Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
submarina
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

7719-5/02
4923-0/02

9329-8/99

9609-2/99
6391-7/00
7420-0/01

9002-7/01

Agências de notícias
Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
submarina
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

Agências de publicidade

7311-4/00

Agências de publicidade

7311-4/00

Agências de publicidade

7311-4/00

Agências de publicidade

Telefonia móvel celular

6120-5/01

Telefonia móvel celular

6120-5/01

Telefonia móvel celular

6120-5/01

Telefonia móvel celular

6399-2/00

Outras atividades de prestação de
serviços de informação não
especificadas anteriormente

2.19.09.6

RECORTES DE JORNAIS E
REVISTAS

6399-2/00

Outras atividades de prestação de
serviços de informação não
especificadas anteriormente

2.19.09.6

RECORTES DE JORNAIS E
REVISTAS

9101-5/00

Atividades de bibliotecas e arquivos 9101-5/00

Atividades de bibliotecas e arquivos 9101-5/00

6399-2/00

Outras atividades de prestação de
serviços de informação não
6399-2/00
especificadas anteriormente
Atividades de bibliotecas e
9101-5/00
arquivos

Outras atividades de prestação de
serviços de informação não
especificadas anteriormente
Atividades de bibliotecas e
arquivos
Atividades de cobranças e
informações cadastrais

2.19.10.0

INFORMAÇÕES
8291-1/00
CADASTRAIS, SERVIÇOS DE

Atividades de cobranças e
informações cadastrais

8291-1/00

Atividades de cobranças e
informações cadastrais

8291-1/00

Atividades de cobranças e
informações cadastrais

2.19.13.4

EXPOSIÇÕES FEIRAS DE
8230-0/01
AMOSTRAS E CONGRESSOS

Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas

8230-0/01

Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas

8230-0/01

Serviços de organização de feiras,
8230-0/01
congressos, exposições e festas

Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas

2.19.14.2

EXPLORAÇÃO DE
7312-2/00
ENGENHOS PUBLICITÁRIOS

Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos de 7312-2/00
comunicação

Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos de
comunicação

7312-2/00

Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos
de comunicação

7312-2/00

Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos
de comunicação

Agências de notícias

Agências de notícias

6391-7/00

Agências de notícias

6391-7/00

Agências de notícias

2.19.15.0

REPORTAGENS E
JORNALISMO

6391-7/00

2.19.15.0

REPORTAGENS E
JORNALISMO

7420-0/01

2.19.15.0

REPORTAGENS E
JORNALISMO

9002-7/01

Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
submarina
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

6391-7/00
7420-0/01

9002-7/01

Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
submarina
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores
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7420-0/01

9002-7/01

Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
submarina
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

8291-1/00

7420-0/01

9002-7/01

Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
submarina
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.19.16.9
2.19.17.7
2.19.19.3

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO 7319-0/02

Promoção de vendas

7319-0/02

Promoção de vendas

7319-0/02

Promoção de vendas

7319-0/02

Promoção de vendas

PESQUISA DE MERCADO E
7320-3/00
OPINIÃO PÚBLICA
MARKETING
7319-0/03

Pesquisas de mercado e de opinião
pública
Marketing direto
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica

2.19.20.7

AGÊNCIA DE INFORMAÇÕES
7020-4/00
FINANCEIRAS

2.19.21.5

AGÊNCIA DE INFORMAÇÕES
7020-4/00
FISCAIS

7320-3/00
7319-0/03
7020-4/00

7020-4/00

Pesquisas de mercado e de opinião
pública
Marketing direto
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica

7320-3/00
7319-0/03
7020-4/00

7020-4/00

Pesquisas de mercado e de
opinião pública
Marketing direto
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

7320-3/00
7319-0/03
7020-4/00

7020-4/00

Pesquisas de mercado e de
opinião pública
Marketing direto
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

2.19.22.3

PUBLICIDADE

7311-4/00

Agências de publicidade

7311-4/00

Agências de publicidade

7311-4/00

Agências de publicidade

7311-4/00

Agências de publicidade

2.19.22.3

PUBLICIDADE

7319-0/04

Consultoria em publicidade

7319-0/04

Consultoria em publicidade

7319-0/04

Consultoria em publicidade

7319-0/04

Consultoria em publicidade

2.19.22.3
2.19.23.1

PUBLICIDADE

2.19.30.4
2.19.30.4

TELEVISÃO

2.19.25.8
2.19.28.2

2.19.31.2

7319-0/03

7319-0/03

Outras atividades de publicidade
não especificadas anteriormente
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Marketing direto

7319-0/03

Outras atividades de publicidade
não especificadas anteriormente
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Marketing direto

7319-0/03

Outras atividades de publicidade
não especificadas anteriormente
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Marketing direto

7319-0/02

Promoção de vendas

7319-0/02

Promoção de vendas

7319-0/02

Promoção de vendas

7319-0/02

Promoção de vendas

6021-7/00

Atividades de televisão aberta

6021-7/00

Atividades de televisão aberta

6021-7/00

Atividades de televisão aberta

6021-7/00

Atividades de televisão aberta

6130-2/00

Telecomunicações por satélite

6130-2/00

Telecomunicações por satélite

6130-2/00

Telecomunicações por satélite

6130-2/00

Telecomunicações por satélite

7312-2/00

Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos de 7312-2/00
comunicação

Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos de
comunicação

7312-2/00

Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos
de comunicação

7312-2/00

Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos
de comunicação

5310-5/01

Atividades do Correio Nacional

5310-5/01

Atividades do Correio Nacional

7319-0/99

AGÊNCIA DE INFORMAÇÕES 7020-4/00
VERIFICAÇÃO DE
CIRCULAÇÃO DE JORNAIS E
REVISTAS
MALA DIRETA
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO
DE VENDAS
TELEVISÃO

2.19.24.0

Outras atividades de publicidade
não especificadas anteriormente
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Marketing direto

AGÊNCIA DE
CLASSIFICADOS

7490-1/99

7319-0/99
7020-4/00

7490-1/99

7319-0/99
7020-4/00

7490-1/99

2.19.32.0

POSTAGEM E TELEGRAFIA,
5310-5/01
SERVIÇOS DE

Atividades do Correio Nacional

5310-5/01

Atividades do Correio Nacional

2.19.32.0

POSTAGEM E TELEGRAFIA,
5310-5/02
SERVIÇOS DE

Atividades de franqueadas e
permissionárias do Correio
Nacional

5310-5/02

Atividades de franqueadas e
5310-5/02
permissionárias do Correio Nacional

2.19.32.0

POSTAGEM E TELEGRAFIA,
6110-8/99
SERVIÇOS DE

Serviços de telecomunicações por
6110-8/99
fio não especificados anteriormente

Serviços de telecomunicações por
6110-8/99
fio não especificados anteriormente

6022-5/01

Programadoras

Programadoras
Atividades relacionadas à televisão
por assinatura, exceto
programadoras

2.19.33.9

TELEVISÃO POR
ASSINATURA

6022-5/01

7319-0/99
7020-4/00

7490-1/99

Atividades de franqueadas e
permissionárias do Correio
5310-5/02
Nacional
Serviços de telecomunicações por
fio não especificados
6110-8/99
anteriormente

Atividades de franqueadas e
permissionárias do Correio
Nacional
Serviços de telecomunicações por
fio não especificados
anteriormente

6022-5/01

Programadoras

6022-5/01

Programadoras

6022-5/02

Atividades relacionadas à
televisão por assinatura, exceto
programadoras

6022-5/02

Atividades relacionadas à
televisão por assinatura, exceto
programadoras

2.19.33.9

TELEVISÃO POR
ASSINATURA

6022-5/02

Atividades relacionadas à televisão
por assinatura, exceto
6022-5/02
programadoras

2.19.33.9

TELEVISÃO POR
ASSINATURA

6141-8/00

Operadoras de televisão por
assinatura por cabo

6141-8/00

Operadoras de televisão por
assinatura por cabo

6141-8/00

Operadoras de televisão por
assinatura por cabo

6141-8/00

Operadoras de televisão por
assinatura por cabo

2.19.33.9

TELEVISÃO POR
ASSINATURA

6142-6/00

Operadoras de televisão por
assinatura por microondas

6142-6/00

Operadoras de televisão por
assinatura por microondas

6142-6/00

Operadoras de televisão por
assinatura por microondas

6142-6/00

Operadoras de televisão por
assinatura por microondas

2.19.33.9

TELEVISÃO POR
ASSINATURA

6143-4/00

Operadoras de televisão por
assinatura por satélite

6143-4/00

Operadoras de televisão por
assinatura por satélite

6143-4/00

Operadoras de televisão por
assinatura por satélite

6143-4/00

Operadoras de televisão por
assinatura por satélite

2.19.34.7

DISTRIBUIÇÃO DE
CORRESPONDÊNCIA

5320-2/01

Serviços de malote não realizados
pelo Correio Nacional

5320-2/01

Serviços de malote não realizados
pelo Correio Nacional

5320-2/01

Serviços de malote não realizados
5320-2/01
pelo Correio Nacional
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Serviços de malote não realizados
pelo Correio Nacional

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.19.35.5

Descrição CAE
TELEMARKETING
MONTAGEM DE PAINÉIS
PARA PUBLICIDADE
VEICULAÇÃO DE
PUBLICIDADE

CNAE 2.0
8220-2/00

Descrição CNAE 2.0
Atividades de teleatendimento

CNAE 2.1
8220-2/00

Descrição CNAE 2.1
Atividades de teleatendimento

CNAE 2.2
8220-2/00

Descrição CNAE 2.2
Atividades de teleatendimento

4329-1/01

Instalação de painéis publicitários

4329-1/01

Instalação de painéis publicitários

4329-1/01

Instalação de painéis publicitários 4329-1/01

Instalação de painéis publicitários

7311-4/00

Agências de publicidade

7311-4/00

Agências de publicidade

7311-4/00

Agências de publicidade

7311-4/00

Agências de publicidade

2.20.01.9

AGÊNCIA DE TURISMO

7911-2/00

Agências de viagens

7911-2/00

Agências de viagens

7911-2/00

Agências de viagens

7911-2/00

Agências de viagens

2.20.01.9

AGÊNCIA DE TURISMO

7912-1/00

Operadores turísticos

7912-1/00

Operadores turísticos

7912-1/00

Operadores turísticos

7912-1/00

Operadores turísticos

2.20.02.7

VENDA DE PASSAGENS

7990-2/00

2.20.03.5
2.20.04.3
2.20.05.1

HOTEL COM REFEIÇÕES
HOTEL RESIDÊNCIA
PENSÃO

5510-8/01
5510-8/02
5590-6/03

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente
Hotéis
Apart-hotéis
Pensões (alojamento)

2.20.06.0

AGÊNCIA DE VIAGENS

7911-2/00

2.20.06.0

AGÊNCIA DE VIAGENS

2.20.07.8
2.20.07.8

2.19.36.3
2.19.37.1

2.20.08.6

5510-8/01
5510-8/02
5590-6/03

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente
Hotéis
Apart-hotéis
Pensões (alojamento)

Agências de viagens

7911-2/00

7912-1/00

Operadores turísticos

HOSPEDARIA

5590-6/01

HOSPEDARIA

5590-6/99

HOSPEDARIA RESIDÊNCIA 5590-6/99

5510-8/01
5510-8/02
5590-6/03

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente
Hotéis
Apart-hotéis
Pensões (alojamento)

Agências de viagens

7911-2/00

7912-1/00

Operadores turísticos

Albergues, exceto assistenciais
Outros alojamentos não
especificados anteriormente
Outros alojamentos não
especificados anteriormente
Hotéis
Motéis
Organização de excursões em
veículos rodoviários próprios,
intermunicipal, interestadual e
internacional

5590-6/01

7990-2/00

5590-6/99
5590-6/99
5510-8/01
5510-8/03

CNAE 2.3
8220-2/00

Descrição CNAE 2.3
Atividades de teleatendimento

5510-8/01
5510-8/02
5590-6/03

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente
Hotéis
Apart-hotéis
Pensões (alojamento)

Agências de viagens

7911-2/00

Agências de viagens

7912-1/00

Operadores turísticos

7912-1/00

Operadores turísticos

Albergues, exceto assistenciais
Outros alojamentos não
especificados anteriormente
Outros alojamentos não
especificados anteriormente
Hotéis
Motéis
Organização de excursões em
veículos rodoviários próprios,
intermunicipal, interestadual e
internacional

5590-6/01

Albergues, exceto assistenciais
Outros alojamentos não
especificados anteriormente
Outros alojamentos não
especificados anteriormente
Hotéis
Motéis
Organização de excursões em
veículos rodoviários próprios,
intermunicipal, interestadual e
internacional

5590-6/01

Albergues, exceto assistenciais
Outros alojamentos não
especificados anteriormente
Outros alojamentos não
especificados anteriormente
Hotéis
Motéis
Organização de excursões em
veículos rodoviários próprios,
intermunicipal, interestadual e
internacional

7990-2/00

5590-6/99
5590-6/99

5590-6/99
5590-6/99

2.20.09.4
2.20.10.8

HOTEL
MOTEL

5510-8/01
5510-8/03

2.20.13.2

TURISMO

4929-9/04

2.20.13.2

TURISMO

7911-2/00

Agências de viagens

7911-2/00

Agências de viagens

7911-2/00

Agências de viagens

7911-2/00

Agências de viagens

2.20.13.2

TURISMO

7912-1/00

Operadores turísticos

7912-1/00

Operadores turísticos

7912-1/00

Operadores turísticos

7912-1/00

Operadores turísticos

2.20.13.2

TURISMO

7990-2/00

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente

7990-2/00

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente

7990-2/00

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente

7990-2/00

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente

4929-9/04

5510-8/01
5510-8/03

7990-2/00

4929-9/04

5510-8/01
5510-8/03
4929-9/04

2.20.14.0

AGENCIAMENTO TURÍSTICO 7911-2/00

Agências de viagens

7911-2/00

Agências de viagens

7911-2/00

Agências de viagens

7911-2/00

Agências de viagens

2.20.14.0

AGENCIAMENTO TURÍSTICO 7912-1/00

Operadores turísticos

7912-1/00

Operadores turísticos

7912-1/00

Operadores turísticos

7912-1/00

Operadores turísticos

2.20.14.0

AGENCIAMENTO TURÍSTICO 7990-2/00

2.20.16.7

CAMPING, SERVIÇOS DE

5590-6/02

2.20.17.5

BUFÊ, SERVIÇOS DE

5620-1/02

2.20.18.3

PENSIONATO

5590-6/99

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente
Campings
Serviços de alimentação para
eventos e recepções - bufê
Outros alojamentos não
especificados anteriormente

7990-2/00
5590-6/02
5620-1/02
5590-6/99

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente
Campings
Serviços de alimentação para
eventos e recepções - bufê
Outros alojamentos não
especificados anteriormente
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7990-2/00
5590-6/02
5620-1/02
5590-6/99

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente
Campings
Serviços de alimentação para
eventos e recepções - bufê
Outros alojamentos não
especificados anteriormente

7990-2/00
5590-6/02
5620-1/02
5590-6/99

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente
Campings
Serviços de alimentação para
eventos e recepções - bufê
Outros alojamentos não
especificados anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.20.19.1

2.20.19.1
2.20.32.9
2.20.33.7
2.20.34.5
2.21.01.5
2.21.01.5

Descrição CAE
AGENCIAMENTO DE
INTERCÂMBIO TURÍSTICO E
CULTURAL
AGENCIAMENTO DE
INTERCÂMBIO TURÍSTICO E
CULTURAL
ALBERGUES, EXCETO
ASSISTENCIAIS
POUSADA
RESORT
EXPLORAÇÃO DE JOGOS E
APOSTAS

CNAE 2.0
7990-2/00

CNAE 2.1
7990-2/00

Descrição CNAE 2.1
Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente

CNAE 2.2
7990-2/00

Descrição CNAE 2.2
Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente

CNAE 2.3
7990-2/00

Descrição CNAE 2.3
Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente

8550-3/02

Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares

8550-3/02

Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares

8550-3/02

Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares

8550-3/02

Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares

5590-6/01

Albergues, exceto assistenciais

5590-6/01

Albergues, exceto assistenciais

5590-6/01

Albergues, exceto assistenciais

5590-6/01

Albergues, exceto assistenciais

5510-8/01
5510-8/01

Hotéis
Hotéis
Exploração de apostas em corridas
de cavalos
Exploração de jogos de azar e
apostas não especificados
anteriormente

5510-8/01
5510-8/01

Hotéis
Hotéis
Exploração de apostas em corridas
de cavalos
Exploração de jogos de azar e
apostas não especificados
anteriormente

5510-8/01
5510-8/01

Hotéis
Hotéis
Exploração de apostas em
corridas de cavalos
Exploração de jogos de azar e
apostas não especificados
anteriormente

5510-8/01
5510-8/01

Hotéis
Hotéis
Exploração de apostas em
corridas de cavalos
Exploração de jogos de azar e
apostas não especificados
anteriormente

Casas lotéricas

8299-7/06

Casas lotéricas

8299-7/06

Casas lotéricas

8299-7/06

9200-3/02

EXPLORAÇÃO DE JOGOS E
9200-3/99
APOSTAS

2.21.02.3

VENDA DE BILHETES DE
LOTERIA

8299-7/06

2.21.03.1

SALÃO DE BILHAR

9329-8/03

2.21.04.0

BOLICHE

9329-8/02

2.21.05.8

POSTO DE APOSTA

9200-3/99

2.21.08.2

LOTERIA ESPORTIVA

8299-7/06

2.21.10.4

Descrição CNAE 2.0
Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente

DIVERSÕES ELETRÔNICAS 9329-8/04

Exploração de jogos de sinuca,
bilhar e similares
Exploração de boliches
Exploração de jogos de azar e
apostas não especificados
anteriormente

9200-3/02
9200-3/99

9329-8/03
9329-8/02
9200-3/99

Exploração de jogos de sinuca,
bilhar e similares
Exploração de boliches
Exploração de jogos de azar e
apostas não especificados
anteriormente

9200-3/02
9200-3/99

9329-8/03
9329-8/02
9200-3/99

Exploração de jogos de sinuca,
bilhar e similares
Exploração de boliches
Exploração de jogos de azar e
apostas não especificados
anteriormente

9200-3/02
9200-3/99

9329-8/03
9329-8/02
9200-3/99

Casas lotéricas
Exploração de jogos de sinuca,
bilhar e similares
Exploração de boliches
Exploração de jogos de azar e
apostas não especificados
anteriormente

Casas lotéricas

8299-7/06

Casas lotéricas

8299-7/06

Casas lotéricas

8299-7/06

Casas lotéricas

Exploração de jogos eletrônicos
recreativos

9329-8/04

Exploração de jogos eletrônicos
recreativos

9329-8/04

Exploração de jogos eletrônicos
recreativos

9329-8/04

Exploração de jogos eletrônicos
recreativos

2.21.11.2

LOTO

8299-7/06

Casas lotéricas

8299-7/06

Casas lotéricas

8299-7/06

Casas lotéricas

8299-7/06

Casas lotéricas

2.21.12.0

JOGOS DE DIVERSÃO

9329-8/04

Exploração de jogos eletrônicos
recreativos

9329-8/04

Exploração de jogos eletrônicos
recreativos

9329-8/04

Exploração de jogos eletrônicos
recreativos

9329-8/04

Exploração de jogos eletrônicos
recreativos

8299-7/06

Casas lotéricas

8299-7/06

Casas lotéricas

8299-7/06

Casas lotéricas

8299-7/06

Casas lotéricas

9200-3/01

Casas de bingo

9200-3/01

Casas de bingo

9200-3/01

Casas de bingo

9200-3/01

Casas de bingo

5913-8/00

Distribuição cinematográfica, de
vídeo e de programas de televisão

5913-8/00

Distribuição cinematográfica, de
vídeo e de programas de televisão

5913-8/00

Distribuição cinematográfica, de
5913-8/00
vídeo e de programas de televisão

Distribuição cinematográfica, de
vídeo e de programas de televisão

5911-1/01

Estúdios cinematográficos

5911-1/01

Estúdios cinematográficos

5911-1/01

Estúdios cinematográficos

Estúdios cinematográficos

2.21.13.9
2.21.14.7
2.22.01.1
2.22.02.0
2.22.02.0

VENDA DE CARTÕES E
CUPONS DE APOSTAS
SORT E PRÊMIOS
BINGO PERMANENTE
ALUGUEL DE FILMES
CINEMATOGRÁFICOS
PRODUÇÃO DE FILMES
CINEMATOGRÁFICOS
PRODUÇÃO DE FILMES
CINEMATOGRÁFICOS

5911-1/02

2.22.02.0

PRODUÇÃO DE FILMES
CINEMATOGRÁFICOS

5911-1/99

2.22.03.8

DISTRIBUIÇÃO DE FILMES
CINEMATOGRÁFICOS

5913-8/00

2.22.04.6

CINEMA

5914-6/00

2.22.04.7

CINEMA

1830-0/02

Produção de filmes para
publicidade
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente
Distribuição cinematográfica, de
vídeo e de programas de televisão
Atividades de exibição
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
suporte

5911-1/02

Produção de filmes para publicidade 5911-1/02

5911-1/99

Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

5911-1/99

5913-8/00

Distribuição cinematográfica, de
vídeo e de programas de televisão

5913-8/00

5914-6/00
1830-0/02

Atividades de exibição
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
suporte
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5914-6/00
1830-0/02

Produção de filmes para
publicidade
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

5911-1/01
5911-1/02

5911-1/99

Produção de filmes para
publicidade
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

Distribuição cinematográfica, de
5913-8/00
vídeo e de programas de televisão

Distribuição cinematográfica, de
vídeo e de programas de televisão

Atividades de exibição
5914-6/00
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
1830-0/02
suporte

Atividades de exibição
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
suporte

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

2.22.05.4

TEATRO

9003-5/00

2.22.06.2

CIRCO

9001-9/04

2.22.07.0

PARQUE DE DIVERSÕES

9321-2/00

2.22.08.9

BOATE

9329-8/01

2.22.08.9

BOATE

1830-0/01

2.22.09.7

CABARÉ

9003-5/00

2.22.10.0

EMPREENDIMENTOS
ARTÍSTICOS

9001-9/05

2.22.10.0

EMPREENDIMENTOS
ARTÍSTICOS

9001-9/99

2.22.10.0

EMPREENDIMENTOS
ARTÍSTICOS

1830-0/01

2.22.13.5

PARQUE ZOOLÓGICO

9103-1/00

2.22.14.3
2.22.14.3
2.22.15.1

2.22.15.1

AUDITÓRIO DE ESTAÇÃO DE
5920-1/00
RÁDIO OU TELEVISÃO
AUDITÓRIO DE ESTAÇÃO DE
6010-1/00
RÁDIO OU TELEVISÃO
RESTAURANTE COM PISTA
5611-2/01
DE DANÇA E ATRAÇÕES
RESTAURANTE COM PISTA
5611-2/01
DE DANÇA E ATRAÇÕES

Descrição CNAE 2.0
Gestão de espaços para artes
cênicas, espetáculos e outras
atividades artísticas

CNAE 2.1
9003-5/00

Descrição CNAE 2.1
Gestão de espaços para artes
cênicas, espetáculos e outras
atividades artísticas

CNAE 2.2
9003-5/00

Produção de espetáculos circenses,
9001-9/04
de marionetes e similares

Produção de espetáculos circenses,
9001-9/04
de marionetes e similares

Parques de diversão e parques
temáticos
Discotecas, danceterias, salões de
dança e similares
Reprodução de som em qualquer
suporte
Gestão de espaços para artes
cênicas, espetáculos e outras
atividades artísticas
Produção de espetáculos de
rodeios, vaquejadas e similares
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Reprodução de som em qualquer
suporte
Atividades de jardins botânicos,
zoológicos, parques nacionais,
reservas ecológicas e áreas de
proteção ambiental
Atividades de gravação de som e
de edição de música

Parques de diversão e parques
temáticos
Discotecas, danceterias, salões de
dança e similares
Reprodução de som em qualquer
suporte
Gestão de espaços para artes
cênicas, espetáculos e outras
atividades artísticas
Produção de espetáculos de
rodeios, vaquejadas e similares
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Reprodução de som em qualquer
suporte
Atividades de jardins botânicos,
zoológicos, parques nacionais,
reservas ecológicas e áreas de
proteção ambiental
Atividades de gravação de som e de
edição de música

9321-2/00
9329-8/01
1830-0/01
9003-5/00
9001-9/05
9001-9/99
1830-0/01

9103-1/00

5920-1/00

9321-2/00
9329-8/01
1830-0/01
9003-5/00
9001-9/05
9001-9/99
1830-0/01

9103-1/00

5920-1/00

Descrição CNAE 2.2
Gestão de espaços para artes
cênicas, espetáculos e outras
atividades artísticas
Produção de espetáculos
circenses, de marionetes e
similares
Parques de diversão e parques
temáticos
Discotecas, danceterias, salões de
dança e similares
Reprodução de som em qualquer
suporte
Gestão de espaços para artes
cênicas, espetáculos e outras
atividades artísticas
Produção de espetáculos de
rodeios, vaquejadas e similares
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Reprodução de som em qualquer
suporte
Atividades de jardins botânicos,
zoológicos, parques nacionais,
reservas ecológicas e áreas de
proteção ambiental
Atividades de gravação de som e
de edição de música

CNAE 2.3
9003-5/00

9001-9/04
9321-2/00
9329-8/01
1830-0/01
9003-5/00
9001-9/05
9001-9/99
1830-0/01

9103-1/00

5920-1/00

Descrição CNAE 2.3
Gestão de espaços para artes
cênicas, espetáculos e outras
atividades artísticas
Produção de espetáculos
circenses, de marionetes e
similares
Parques de diversão e parques
temáticos
Discotecas, danceterias, salões de
dança e similares
Reprodução de som em qualquer
suporte
Gestão de espaços para artes
cênicas, espetáculos e outras
atividades artísticas
Produção de espetáculos de
rodeios, vaquejadas e similares
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Reprodução de som em qualquer
suporte
Atividades de jardins botânicos,
zoológicos, parques nacionais,
reservas ecológicas e áreas de
proteção ambiental
Atividades de gravação de som e
de edição de música

Atividades de rádio

6010-1/00

Atividades de rádio

6010-1/00

Atividades de rádio

6010-1/00

Atividades de rádio

Restaurantes e similares

5611-2/01

Restaurantes e similares

5611-2/01

Restaurantes e similares

5611-2/01

Restaurantes e similares

Restaurantes e similares

5611-2/01

Restaurantes e similares

5611-2/01

Restaurantes e similares

5611-2/05

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas
com entretenimento

2.22.20.8

GRAVAÇÃO DE
VIDEOCASSETE

5911-1/99

Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

5911-1/99

Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

5911-1/99

Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

5911-1/99

Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

2.22.23.2

ALUGUEL DE ESTÚDIO DE
GRAVAÇÕES

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

2.22.25.9

DANCETERIA

9329-8/01

2.22.27.5

EXIBIÇÃO DE VÍDEO FITAS

5914-6/00

2.22.27.5

EXIBIÇÃO DE VÍDEO FITAS

1830-0/02

2.22.29.1

CASA DE FESTAS

8230-0/02

2.22.30.5

CINEMA AO AR LIVRE

5914-6/00

2.22.30.5

CINEMA AO AR LIVRE

1830-0/02

2.22.31.3

GRUPO TEATRAL

9001-9/01

Discotecas, danceterias, salões de
dança e similares
Atividades de exibição
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
suporte
Casas de festas e eventos
Atividades de exibição
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
suporte
Produção teatral

2.22.32.1

GRUPO MUSICAL

9001-9/02

Produção musical

9001-9/01

Discotecas, danceterias, salões de
dança e similares
Atividades de exibição
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
suporte
Casas de festas e eventos
Atividades de exibição
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
suporte
Produção teatral

9001-9/02

Produção musical

9329-8/01
5914-6/00
1830-0/02
8230-0/02
5914-6/00
1830-0/02
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9001-9/01

Discotecas, danceterias, salões de
dança e similares
Atividades de exibição
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
suporte
Casas de festas e eventos
Atividades de exibição
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
suporte
Produção teatral

9001-9/02

Produção musical

9329-8/01
5914-6/00
1830-0/02
8230-0/02
5914-6/00
1830-0/02

9001-9/01

Discotecas, danceterias, salões de
dança e similares
Atividades de exibição
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
suporte
Casas de festas e eventos
Atividades de exibição
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
suporte
Produção teatral

9001-9/02

Produção musical

9329-8/01
5914-6/00
1830-0/02
8230-0/02
5914-6/00
1830-0/02

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.22.39.9

2.22.39.9

2.22.40.2

2.22.40.2
2.22.41.0
2.22.41.0

Descrição CAE
CNAE 2.0
PRODUÇÃO DE EFEITOS
P/TELEVISÃO FOTOGRAFIA 5912-0/01
E CINEMA
PRODUÇÃO DE EFEITOS
PARA TELEVISÃO
5912-0/02
FOTOGRAFIA E CINEMA
PRODUÇÃO DE ÁUDIO
VISUAIS
PRODUÇÃO DE ÁUDIO
VISUAIS
PRODUÇÃO DE TRILHAS
SONORAS
PRODUÇÃO DE TRILHAS
SONORAS

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Serviços de dublagem

5912-0/01

Serviços de dublagem

5912-0/01

Serviços de dublagem

5912-0/01

Serviços de dublagem

Serviços de mixagem sonora em
produção audiovisual

5912-0/02

Serviços de mixagem sonora em
produção audiovisual

5912-0/02

Serviços de mixagem sonora em
produção audiovisual

5912-0/02

Serviços de mixagem sonora em
produção audiovisual

5911-1/99

Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

5911-1/99

Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

5911-1/99

Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

5911-1/99

Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

7420-0/04

Filmagem de festas e eventos.

7420-0/04

Filmagem de festas e eventos.

7420-0/04

Filmagem de festas e eventos.

7420-0/04

Filmagem de festas e eventos.

5912-0/01

Serviços de dublagem

5912-0/01

Serviços de dublagem

5912-0/01

Serviços de dublagem

5912-0/01

Serviços de dublagem

5912-0/02

2.22.42.9

GRAVAÇÕES SONORAS

5920-1/00

2.22.43.7

QUADRA DE PATINAÇÃO

9319-1/99

2.22.44.5

DISCOTECA

9329-8/01

2.22.44.5

DISCOTECA

1830-0/01

2.22.45.3

ATRAÇÕES MUSICAIS

9001-9/02

2.22.45.3

ATRAÇÕES MUSICAIS

9001-9/99

2.22.45.3

ATRAÇÕES MUSICAIS

1830-0/01

2.22.46.1

CINECLUBE

5914-6/00

2.22.46.1

CINECLUBE

1830-0/02

Serviços de mixagem sonora em
produção audiovisual
Atividades de gravação de som e
de edição de música
Outras atividades esportivas não
especificadas anteriormente
Discotecas, danceterias, salões de
dança e similares
Reprodução de som em qualquer
suporte
Produção musical
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Reprodução de som em qualquer
suporte
Atividades de exibição
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
suporte

5912-0/02
5920-1/00
9319-1/99
9329-8/01
1830-0/01
9001-9/02
9001-9/99
1830-0/01
5914-6/00
1830-0/02

Serviços de mixagem sonora em
produção audiovisual
Atividades de gravação de som e de
edição de música
Outras atividades esportivas não
especificadas anteriormente
Discotecas, danceterias, salões de
dança e similares
Reprodução de som em qualquer
suporte
Produção musical
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Reprodução de som em qualquer
suporte
Atividades de exibição
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
suporte

5912-0/02
5920-1/00
9319-1/99
9329-8/01
1830-0/01
9001-9/02
9001-9/99
1830-0/01
5914-6/00
1830-0/02

Serviços de mixagem sonora em
produção audiovisual
Atividades de gravação de som e
de edição de música
Outras atividades esportivas não
especificadas anteriormente
Discotecas, danceterias, salões de
dança e similares
Reprodução de som em qualquer
suporte
Produção musical
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Reprodução de som em qualquer
suporte
Atividades de exibição
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
suporte

5912-0/02
5920-1/00
9319-1/99
9329-8/01
1830-0/01
9001-9/02
9001-9/99
1830-0/01
5914-6/00
1830-0/02

Serviços de mixagem sonora em
produção audiovisual
Atividades de gravação de som e
de edição de música
Outras atividades esportivas não
especificadas anteriormente
Discotecas, danceterias, salões de
dança e similares
Reprodução de som em qualquer
suporte
Produção musical
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Reprodução de som em qualquer
suporte
Atividades de exibição
cinematográfica
Reprodução de vídeo em qualquer
suporte

2.22.47.0

DISCOTECÁRIO, SERVIÇOS
9001-9/06
DE

Atividades de sonorização e de
iluminação

9001-9/06

Atividades de sonorização e de
iluminação

9001-9/06

Atividades de sonorização e de
iluminação

9001-9/06

Atividades de sonorização e de
iluminação

2.22.48.8

ILUMINAÇÃO DE EVENTOS 9001-9/06

Atividades de sonorização e de
iluminação

9001-9/06

Atividades de sonorização e de
iluminação

9001-9/06

Atividades de sonorização e de
iluminação

9001-9/06

Atividades de sonorização e de
iluminação

9001-9/06

Atividades de sonorização e de
iluminação

9001-9/06

Atividades de sonorização e de
iluminação

9001-9/06

Atividades de sonorização e de
iluminação

2.22.49.6

SONORIZAÇÃO DE
EVENTOS

9001-9/06

Atividades de sonorização e de
iluminação

2.22.50.0

ATRAÇÕES ARTÍSTICAS

9001-9/03

Produção de espetáculos de dança 9001-9/03

Produção de espetáculos de dança

9001-9/03

2.22.50.0

ATRAÇÕES ARTÍSTICAS

9001-9/99

Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente

9001-9/99

Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente

9001-9/99

EVENTOS DE NATUREZA
TRANSITÓRIA (PRESTAÇÃO 9001-9/99
DE SERVIÇOS)

Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente

9001-9/99

Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente

9001-9/99

Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente

Gestão de instalações de esportes

9311-5/00

Gestão de instalações de esportes

9311-5/00

Gestão de instalações de esportes 9311-5/00

Gestão de instalações de esportes

Casas de festas e eventos

8230-0/02

Casas de festas e eventos

8230-0/02

Casas de festas e eventos

Casas de festas e eventos

2.22.51.8

2.22.52.6
2.22.53.4

PISTA DE KART

9311-5/00

CASA DE FESTAS INFANTIS 8230-0/02
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Produção de espetáculos de
dança
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente

9001-9/03
9001-9/99

9001-9/99

8230-0/02

Produção de espetáculos de
dança
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

2.23.01.8

CLUBE

9312-3/00

2.23.02.6

ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA

9412-0/00

2.23.03.4

BIBLIOTECA

9101-5/00

2.23.04.2

FEDERAÇÃO DE ESPORTES 9411-1/00

2.23.05.0

CONFEDERAÇÃO DE
ESPORTES

9411-1/00

2.23.06.9

EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA
CULTURAL E GALERIA DE
ARTES

9001-9/99

2.23.07.7

MUSEU

9102-3/01

2.23.08.5

INSTITUTO DE PESQUISAS
7210-0/00
CIENTÍFICAS

2.23.10.7

COLÔNIA DE FÉRIAS

9312-3/00

2.23.11.5

CONGREGAÇÃO DE
CONFEDERAÇÕES E
ASSOCIAÇ DESPORTIVAS

9411-1/00

2.23.12.3

ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA

9412-0/00

2.23.13.1

ASSOCIAÇÃO CULTURAL

8550-3/02

2.23.13.1

ASSOCIAÇÃO CULTURAL

9493-6/00

2.23.16.6

ALUGUEL DE QUADRAS DE
9311-5/00
ESPORTE

2.23.18.2

PRODUÇÃO DE
5911-1/99
PROGRAMAS EDUCATIVOS

2.23.19.0

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA 9312-3/00

2.23.20.4

INSTITUTO CULTURAL

9493-6/00

2.23.21.2

CENTRO RECREATIVO

9312-3/00

2.23.24.7

2.23.25.5
2.23.25.5

GRAVAÇÃO DE VÍDEO TAPE 5911-1/99

PRODUÇÃO ARTÍSTICA
PRODUÇÃO ARTÍSTICA

Descrição CNAE 2.0
Clubes sociais, esportivos e
similares
Atividades de organizações
associativas profissionais

CNAE 2.1
9312-3/00
9412-0/00

Descrição CNAE 2.1
Clubes sociais, esportivos e
similares
Atividades de organizações
associativas profissionais

CNAE 2.2
9312-3/00
9412-0/99

Atividades de bibliotecas e arquivos 9101-5/00

Atividades de bibliotecas e arquivos 9101-5/00

Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Atividades de museus e de
exploração de lugares e prédios
históricos e atrações similares
Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências físicas e
naturais
Clubes sociais, esportivos e
similares
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações
associativas profissionais
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades de organizações
associativas ligadas à cultura e à
arte

Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Atividades de museus e de
exploração de lugares e prédios
históricos e atrações similares
Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências físicas e
naturais
Clubes sociais, esportivos e
similares
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações
associativas profissionais
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades de organizações
associativas ligadas à cultura e à
arte

Gestão de instalações de esportes
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente
Clubes sociais, esportivos e
similares
Atividades de organizações
associativas ligadas à cultura e à
arte
Clubes sociais, esportivos e
similares
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

9411-1/00

9411-1/00

9001-9/99

9102-3/01

7210-0/00
9312-3/00
9411-1/00
9412-0/00
8550-3/02
9493-6/00
9311-5/00

5911-1/99

9312-3/00
9493-6/00
9312-3/00

5911-1/99

Gestão de instalações de esportes
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente
Clubes sociais, esportivos e
similares
Atividades de organizações
associativas ligadas à cultura e à
arte
Clubes sociais, esportivos e
similares
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente

9411-1/00

9411-1/00

9001-9/99

9102-3/01

7210-0/00
9312-3/00
9411-1/00
9412-0/99
8550-3/02
9493-6/00
9311-5/00

5911-1/99

9312-3/00
9493-6/00
9312-3/00

5911-1/99

9001-9/03

Produção de espetáculos de dança 9001-9/03

Produção de espetáculos de dança

9001-9/03

9001-9/99

Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente

Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente

9001-9/99

9001-9/99
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Descrição CNAE 2.2
Clubes sociais, esportivos e
similares
Outras atividades associativas
profissionais
Atividades de bibliotecas e
arquivos
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Atividades de museus e de
exploração de lugares e prédios
históricos e atrações similares
Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências físicas e
naturais
Clubes sociais, esportivos e
similares
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Outras atividades associativas
profissionais
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades de organizações
associativas ligadas à cultura e à
arte

CNAE 2.3
9312-3/00
9412-0/99
9101-5/00
9411-1/00

9411-1/00

9001-9/99

9102-3/01

7210-0/00
9312-3/00
9411-1/00
9412-0/99
8550-3/02
9493-6/00

Descrição CNAE 2.3
Clubes sociais, esportivos e
similares
Outras atividades associativas
profissionais
Atividades de bibliotecas e
arquivos
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Atividades de museus e de
exploração de lugares e prédios
históricos e atrações similares
Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências físicas e
naturais
Clubes sociais, esportivos e
similares
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Outras atividades associativas
profissionais
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades de organizações
associativas ligadas à cultura e à
arte

Gestão de instalações de esportes 9311-5/00

Gestão de instalações de esportes

Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente
Clubes sociais, esportivos e
similares
Atividades de organizações
associativas ligadas à cultura e à
arte
Clubes sociais, esportivos e
similares
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente
Produção de espetáculos de
dança
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente

Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente
Clubes sociais, esportivos e
similares
Atividades de organizações
associativas ligadas à cultura e à
arte
Clubes sociais, esportivos e
similares
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente
Produção de espetáculos de
dança
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente

5911-1/99

9312-3/00
9493-6/00
9312-3/00

5911-1/99

9001-9/03
9001-9/99

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

2.23.26.3

REVISÃO DE FILMES

5912-0/99

2.23.28.0

RECREAÇÃO INFANTIL

9329-8/99

2.23.29.8

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 9319-1/01

2.23.29.8

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 9319-1/99

2.23.30.1

ASSOCIAÇÃO DE
PRESERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE

9430-8/00

2.23.31.0

CENOGRAFIA

9001-9/99

2.23.32.8
2.23.33.6
2.23.33.6
2.24.01.4
2.24.03.0
2.24.05.7
2.24.08.1
2.24.09.0

MUSEU DE ARTESANATOS E
9102-3/01
ARTES PLÁSTICAS
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A
ESCOLA
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A
ESCOLA
SALÃO DE BARBEIRO
MANICURE E PEDICURE
SALÃO DE CABELEIREIRO
MANICURE E PEDICURE

8550-3/02
9499-5/00

Descrição CNAE 2.0
Atividades de pós-produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Produção e promoção de eventos
esportivos
Outras atividades esportivas não
especificadas anteriormente
Atividades de associações de
defesa de direitos sociais
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Atividades de museus e de
exploração de lugares e prédios
históricos e atrações similares
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades associativas não
especificadas anteriormente

CNAE 2.1
5912-0/99

9329-8/99
9319-1/01
9319-1/99
9430-8/00

9001-9/99

9102-3/01
8550-3/02
9499-5/00

Descrição CNAE 2.1
Atividades de pós-produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Produção e promoção de eventos
esportivos
Outras atividades esportivas não
especificadas anteriormente
Atividades de associações de
defesa de direitos sociais
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Atividades de museus e de
exploração de lugares e prédios
históricos e atrações similares
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades associativas não
especificadas anteriormente

CNAE 2.2
5912-0/99

9329-8/99
9319-1/01
9319-1/99
9430-8/00

9001-9/99

9102-3/01
8550-3/02
9499-5/00

Atividades de associações de
defesa de direitos sociais
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Atividades de museus e de
exploração de lugares e prédios
históricos e atrações similares
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
Cabeleireiros, manicure e
pedicure
Cabeleireiros, manicure e
pedicure
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza

CNAE 2.3
5912-0/99

9329-8/99
9319-1/01
9319-1/99
9430-8/00

9001-9/99

9102-3/01
8550-3/02
9499-5/00

Atividades de associações de
defesa de direitos sociais
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Atividades de museus e de
exploração de lugares e prédios
históricos e atrações similares
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
Cabeleireiros, manicure e
pedicure
Cabeleireiros, manicure e
pedicure
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza

Cabeleireiros

9602-5/01

Cabeleireiros

9602-5/01

9602-5/01

Cabeleireiros

9602-5/01

Cabeleireiros

9602-5/01

SALÃO DE MANICURE E
PEDICURE

9602-5/02

Outras atividades de tratamento de
9602-5/02
beleza

Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a beleza

9602-5/02

SAUNAS BANHOS

9609-2/01

Clínicas de estética e similares

9609-2/05

Atividades de saunas e banhos

9609-2/05

Atividades de saunas e banhos

Gestão de instalações de esportes

9311-5/00

Gestão de instalações de esportes

9311-5/00

Gestão de instalações de esportes 9311-5/00

Gestão de instalações de esportes

Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Cabeleireiros, manicure e
pedicure
Cabeleireiros, manicure e
pedicure
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza

Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Cabeleireiros, manicure e
pedicure
Cabeleireiros, manicure e
pedicure
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza

EXPLORAÇÃO DE CABINES
9311-5/00
BALNEÁRIAS
INSTITUTO DE BELEZA

9602-5/02

Outras atividades de tratamento de
9602-5/02
beleza

Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a beleza

9602-5/02

2.24.16.2

MASSAGEM

9609-2/01

Clínicas de estética e similares

9602-5/02

Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a beleza

9602-5/02

2.24.17.0

SALÃO DE CABELEIREIRO

9602-5/01

Cabeleireiros

9602-5/01

Cabeleireiros

9602-5/01

2.24.18.9

SALÃO DE BARBEIRO

9602-5/01

Cabeleireiros

9602-5/01

Cabeleireiros

9602-5/01

Outras atividades de tratamento de
9602-5/02
beleza

Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a beleza

9602-5/02

EMBELEZAMENTO DOS PÉS 9602-5/02

2.24.20.0

TRATAMENTO DE BELEZA

9602-5/02

Outras atividades de tratamento de
9602-5/02
beleza

Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a beleza

9602-5/02

2.24.21.9

MANICURA, SERVIÇOS DE

9602-5/02

Outras atividades de tratamento de
9602-5/02
beleza

Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a beleza

9602-5/02

2.24.22.7

ORIENTAÇÃO E ESTÉTICA
PESSOAL

9609-2/01

Clínicas de estética e similares

Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a beleza

9602-5/02

9602-5/02
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9602-5/01

Descrição CNAE 2.3
Atividades de pós-produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Produção e promoção de eventos
esportivos
Outras atividades esportivas não
especificadas anteriormente

9602-5/01

2.24.11.1

2.24.19.7

Descrição CNAE 2.2
Atividades de pós-produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão não
especificadas anteriormente
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Produção e promoção de eventos
esportivos
Outras atividades esportivas não
especificadas anteriormente

9602-5/01
9602-5/02
9609-2/05

9602-5/02

9602-5/02
9602-5/01
9602-5/01
9602-5/02

9602-5/02

9602-5/02

9602-5/02

Atividades de saunas e banhos

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

2.24.24.3

PEDICURO, SERVIÇOS DE

9602-5/02

2.24.25.1

CALISTA, SERVIÇOS DE

9602-5/02

2.24.26.0

EXPLORAÇÃO DE
BANHEIROS

9609-2/99

2.24.28.6

PODOLOGIA, SERVIÇOS DE 8690-9/99

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Outras atividades de tratamento de
9602-5/02
beleza

Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a beleza

9602-5/02

Outras atividades de tratamento de
9602-5/02
beleza

Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a beleza

9602-5/02

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente
Outras atividades de atenção à
saúde humana não especificadas
anteriormente
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames
complementares

9609-2/99

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

9609-2/99

8690-9/04

Atividades de podologia

8690-9/04

CNAE 2.3

Atividades de podologia

8690-9/04

9602-5/02

9602-5/02

9609-2/99

Descrição CNAE 2.3
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente
Atividades de podologia

Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
8610-1/01
unidades para atendimento a
urgências
Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de
8630-5/01
procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames 8630-5/02
complementares

Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
8610-1/01
unidades para atendimento a
urgências
Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de 8630-5/01
procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de 8630-5/02
exames complementares

Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de
exames complementares

2.25.01.0

HOSPITAL

8610-1/01

2.25.02.9

AMBULATÓRIO

8630-5/01

2.25.02.9

AMBULATÓRIO

8630-5/02

2.25.02.9

AMBULATÓRIO

8630-5/03

Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas

8630-5/03

Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas

8630-5/03

Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas

8630-5/03

Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas

8640-2/02

Laboratórios clínicos

8640-2/02

Laboratórios clínicos

8640-2/02

Laboratórios clínicos

8640-2/02

Laboratórios clínicos

7500-1/00

Atividades veterinárias
Serviços de diagnóstico por
imagem com uso de radiação
ionizante, exceto tomografia
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências

7500-1/00

Atividades veterinárias
Serviços de diagnóstico por imagem
com uso de radiação ionizante,
exceto tomografia
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências

7500-1/00

Atividades veterinárias
Serviços de diagnóstico por
imagem com uso de radiação
ionizante, exceto tomografia
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências

7500-1/00

Atividades veterinárias
Serviços de diagnóstico por
imagem com uso de radiação
ionizante, exceto tomografia
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências

Atividades de fisioterapia

8650-0/04

Atividades de fisioterapia

8650-0/04

Atividades de fisioterapia

8650-0/04

2.25.05.3

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS
CLÍNICA VETERINÁRIA

2.25.06.1

RADIOLOGIA

8640-2/05

2.25.08.8

SANATÓRIO

8610-1/01

2.25.09.6

MATERNIDADE

8610-1/01

2.25.12.6

FISIOTERAPIA

8650-0/04

2.25.04.5

2.25.13.4

OXIGENOTERAPIA

2.25.17.7

LABORATÓRIO DE
PATOLOGIA
ENFERMAGEM, SERVIÇOS
DE
FARMACÊUTICO E
APLICAÇÃO DE INJEÇÕES,
SERVIÇOS DE
BANCO DE SANGUE

2.25.18.5

BANCO DE LEITE

2.25.14.2
2.25.15.0
2.25.16.9

8640-2/99

8640-2/01
8650-0/01
8650-0/99
8640-2/12
8690-9/02

Atividades de serviços de
complementação diagnóstica e
terapêutica não especificadas
anteriormente
Laboratórios de anatomia
patológica e citológica
Atividades de enfermagem

8610-1/01

Descrição CNAE 2.2
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

8630-5/01

8630-5/02

8640-2/05

8610-1/01

8610-1/01

8640-2/99

8640-2/01
8650-0/01

Atividades de profissionais da área
de saúde não especificadas
8650-0/99
anteriormente
Serviços de hemoterapia
8640-2/12
Atividades de banco de leite
8690-9/02
humano

8640-2/05

8610-1/01

8610-1/01

Atividades de serviços de
complementação diagnóstica e
8640-2/99
terapêutica não especificadas
anteriormente
Laboratórios de anatomia patológica
8640-2/01
e citológica

Atividades de serviços de
complementação diagnóstica e
terapêutica não especificadas
anteriormente
Laboratórios de anatomia
patológica e citológica

Atividades de enfermagem

Atividades de enfermagem

Atividades de profissionais da área
de saúde não especificadas
anteriormente
Serviços de hemoterapia
Atividades de banco de leite
humano
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8650-0/01
8650-0/99
8640-2/12
8690-9/02

Atividades de profissionais da
área de saúde não especificadas
anteriormente
Serviços de hemoterapia
Atividades de banco de leite
humano

8640-2/05

8610-1/01

8610-1/01

8640-2/99

8640-2/01
8650-0/01
8650-0/99
8640-2/12
8690-9/02

Atividades de fisioterapia
Atividades de serviços de
complementação diagnóstica e
terapêutica não especificadas
anteriormente
Laboratórios de anatomia
patológica e citológica
Atividades de enfermagem
Atividades de profissionais da
área de saúde não especificadas
anteriormente
Serviços de hemoterapia
Atividades de banco de leite
humano

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.25.19.3

Descrição CAE

CNAE 2.0

ELETROENCEFALOGRAFIA 8640-2/08

2.25.20.7

FARMACÊUTICOS,
SERVIÇOS

8650-0/99

2.25.21.5

ELETROCARDIOGRAFIA

8640-2/08

2.25.22.3

TERAPIA DA PALAVRA

8690-9/01

2.25.23.1

ULTRA-SONOGRAFIA

8640-2/07

2.25.27.4

BANCO DE CÉLULAS E
TECIDOS GERMINATIVOS

8640-2/14

2.25.29.0

DENSITOMETRIA ÓSSEA

8640-2/05

2.25.32.0

TESTES PSICOLÓGICOS,
SERVIÇOS DE

8650-0/03

2.25.33.9

APLICAÇÃO DE INJEÇÃO

8650-0/99

Descrição CNAE 2.0
Serviços de diagnóstico por registro
gráfico - ECG, EEG e outros
exames análogos
Atividades de profissionais da área
de saúde não especificadas
anteriormente
Serviços de diagnóstico por registro
gráfico - ECG, EEG e outros
exames análogos

CNAE 2.1
8640-2/08

8650-0/99

8640-2/08

Atividades de práticas integrativas e
8690-9/01
complementares em saúde humana
Serviços de diagnóstico por
imagem sem uso de radiação
ionizante, exceto ressonância
magnética
Serviços de bancos de células e
tecidos humanos
Serviços de diagnóstico por
imagem com uso de radiação
ionizante, exceto tomografia
Atividades de psicologia e
psicanálise
Atividades de profissionais da área
de saúde não especificadas
anteriormente

8640-2/07

8640-2/14
8640-2/05
8650-0/03
8650-0/99

Descrição CNAE 2.1
Serviços de diagnóstico por registro
gráfico - ECG, EEG e outros
exames análogos
Atividades de profissionais da área
de saúde não especificadas
anteriormente
Serviços de diagnóstico por registro
gráfico - ECG, EEG e outros
exames análogos

CNAE 2.2
8640-2/08

8650-0/99

8640-2/08

Atividades de práticas integrativas e
8690-9/01
complementares em saúde humana
Serviços de diagnóstico por imagem
sem uso de radiação ionizante,
8640-2/07
exceto ressonância magnética
Serviços de bancos de células e
tecidos humanos
Serviços de diagnóstico por imagem
com uso de radiação ionizante,
exceto tomografia
Atividades de psicologia e
psicanálise
Atividades de profissionais da área
de saúde não especificadas
anteriormente

8640-2/14
8640-2/05
8650-0/03
8650-0/99

Descrição CNAE 2.2
Serviços de diagnóstico por
registro gráfico - ECG, EEG e
outros exames análogos
Atividades de profissionais da
área de saúde não especificadas
anteriormente
Serviços de diagnóstico por
registro gráfico - ECG, EEG e
outros exames análogos
Atividades de práticas integrativas
e complementares em saúde
humana
Serviços de diagnóstico por
imagem sem uso de radiação
ionizante, exceto ressonância
magnética
Serviços de bancos de células e
tecidos humanos
Serviços de diagnóstico por
imagem com uso de radiação
ionizante, exceto tomografia
Atividades de psicologia e
psicanálise
Atividades de profissionais da
área de saúde não especificadas
anteriormente

CNAE 2.3
8640-2/08

8650-0/99

8640-2/08

8690-9/01

8640-2/07

8640-2/14
8640-2/05
8650-0/03
8650-0/99

Descrição CNAE 2.3
Serviços de diagnóstico por
registro gráfico - ECG, EEG e
outros exames análogos
Atividades de profissionais da
área de saúde não especificadas
anteriormente
Serviços de diagnóstico por
registro gráfico - ECG, EEG e
outros exames análogos
Atividades de práticas integrativas
e complementares em saúde
humana
Serviços de diagnóstico por
imagem sem uso de radiação
ionizante, exceto ressonância
magnética
Serviços de bancos de células e
tecidos humanos
Serviços de diagnóstico por
imagem com uso de radiação
ionizante, exceto tomografia
Atividades de psicologia e
psicanálise
Atividades de profissionais da
área de saúde não especificadas
anteriormente

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a portadores
de distúrbios psíquicos, deficiência 8720-4/99
mental e dependência química não
especificadas anteriormente

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos,
8720-4/99
deficiência mental e dependência
química não especificadas
anteriormente

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos,
deficiência mental e dependência
química e grupos similares não
especificadas anteriormente

2.25.35.5

RECUPERAÇÃO DE
EXCEPCIONAIS

8720-4/99

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a portadores
de distúrbios psíquicos, deficiência 8720-4/99
mental e dependência química não
especificadas anteriormente

2.25.35.5

RECUPERAÇÃO DE
EXCEPCIONAIS

8730-1/99

Atividades de assistência social
prestadas em residências coletivas
8730-1/99
e particulares não especificadas
anteriormente

Atividades de assistência social
prestadas em residências coletivas
e particulares não especificadas
anteriormente

8730-1/99

Atividades de assistência social
prestadas em residências
coletivas e particulares não
especificadas anteriormente

8730-1/99

Atividades de assistência social
prestadas em residências
coletivas e particulares não
especificadas anteriormente

2.25.36.3

CLÍNICA ODONTOLÓGICA

8630-5/04

Atividade odontológica

Atividade odontológica

8630-5/04

Atividade odontológica

8630-5/04

Atividade odontológica

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a portadores
de distúrbios psíquicos, deficiência 8720-4/99
mental e dependência química não
especificadas anteriormente

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a portadores
de distúrbios psíquicos, deficiência 8720-4/99
mental e dependência química não
especificadas anteriormente

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos,
8720-4/99
deficiência mental e dependência
química não especificadas
anteriormente

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos,
deficiência mental e dependência
química e grupos similares não
especificadas anteriormente

Atividades de assistência social
prestadas em residências coletivas
8730-1/99
e particulares não especificadas
anteriormente
Atividades de limpeza não
8129-0/00
especificadas anteriormente

Atividades de assistência social
prestadas em residências coletivas
e particulares não especificadas
anteriormente
Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

Atividades de assistência social
prestadas em residências
coletivas e particulares não
especificadas anteriormente
Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

Atividades de assistência social
prestadas em residências
coletivas e particulares não
especificadas anteriormente
Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

Serviços de vacinação e
imunização humana

Serviços de vacinação e imunização
8630-5/06
humana

2.25.37.1

RECUPERAÇÃO DE
DEPENDENTES QUIMICOS

8720-4/99

2.25.37.1

RECUPERAÇÃO DE
DEPENDENTES QUIMICOS

8730-1/99

2.25.40.1

ESTERILIZAÇÃO

8129-0/00

2.25.41.0

VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO
8630-5/06
HUMANA, SERVIÇOS DE

8630-5/04

8630-5/06
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8730-1/99

8129-0/00

Serviços de vacinação e
imunização humana

8730-1/99

8129-0/00
8630-5/06

Serviços de vacinação e
imunização humana

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.25.42.8

2.25.43.6

Descrição CAE
POSTO DE COLETA DE
LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

8640-2/02

Laboratórios clínicos

8640-2/02

Laboratórios clínicos

8640-2/02

Laboratórios clínicos

8640-2/02

Laboratórios clínicos

CLÍNICA DE REPOUSO

8650-0/99

Atividades de profissionais da área
de saúde não especificadas
8650-0/99
anteriormente

Atividades de profissionais da área
de saúde não especificadas
anteriormente

8650-0/99

Atividades de profissionais da
área de saúde não especificadas
anteriormente

8650-0/99

Atividades de profissionais da
área de saúde não especificadas
anteriormente

2121-1/01

Fabricação de medicamentos
alopáticos para uso humano

2.25.44.4

LABORATÓRIO DE
2121-1/01
ELABORAÇÃO DE VACINAS

Fabricação de medicamentos
alopáticos para uso humano

2121-1/01

Fabricação de medicamentos
alopáticos para uso humano

2121-1/01

Fabricação de medicamentos
alopáticos para uso humano

2.25.44.4

LABORATÓRIO DE
2122-0/00
ELABORAÇÃO DE VACINAS

Fabricação de medicamentos para
uso veterinário

2122-0/00

Fabricação de medicamentos para
uso veterinário

2122-0/00

Fabricação de medicamentos para
2122-0/00
uso veterinário

Fabricação de medicamentos para
uso veterinário

8650-0/03

Atividades de psicologia e
psicanálise

8650-0/03

Atividades de psicologia e
psicanálise
Atividades de práticas integrativas
e complementares em saúde
humana
Sociedade seguradora de seguros
saúde
Planos de saúde
Atividades de serviços de
complementação diagnóstica e
terapêutica não especificadas
anteriormente

Atividades de psicologia e
psicanálise
Atividades de práticas integrativas
e complementares em saúde
humana
Sociedade seguradora de seguros
saúde
Planos de saúde
Atividades de serviços de
complementação diagnóstica e
terapêutica não especificadas
anteriormente

2.25.45.2

ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO

8650-0/03

Atividades de psicologia e
psicanálise

2.25.46.0

TERAPIA ALTERNATIVA

8690-9/01

Atividades de práticas integrativas e
8690-9/01
complementares em saúde humana

Atividades de práticas integrativas e
8690-9/01
complementares em saúde humana

2.25.47.9

PLANOS DE SAÚDE

6520-1/00

Seguros-saúde

6520-1/00

Seguros-saúde

6520-1/00

2.25.47.9

PLANOS DE SAÚDE

6550-2/00

6550-2/00

MEDICINA NUCLEAR

8640-2/99

Planos de saúde
Atividades de serviços de
complementação diagnóstica e
terapêutica não especificadas
anteriormente

6550-2/00

2.25.48.7

Planos de saúde
Atividades de serviços de
complementação diagnóstica e
terapêutica não especificadas
anteriormente

2.25.49.5

TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA

8640-2/04

Serviços de tomografia

8640-2/04

Serviços de tomografia

8640-2/04

2.25.50.9

SHIATSUTERAPIA

8690-9/01

Atividades de práticas integrativas e
8690-9/01
complementares em saúde humana

Atividades de práticas integrativas e
8690-9/01
complementares em saúde humana

Atividades de práticas integrativas
e complementares em saúde
8690-9/01
humana

Atividades de práticas integrativas
e complementares em saúde
humana

6550-2/00

Planos de saúde

6550-2/00

Planos de saúde

6550-2/00

Planos de saúde

6550-2/00

Planos de saúde

8640-2/02

Laboratórios clínicos

8640-2/02

Laboratórios clínicos

8640-2/02

Laboratórios clínicos

8640-2/02

Laboratórios clínicos

8640-2/07

Serviços de diagnóstico por
imagem sem uso de radiação
ionizante, exceto ressonância
magnética

8640-2/07

Serviços de diagnóstico por imagem
sem uso de radiação ionizante,
8640-2/07
exceto ressonância magnética

Serviços de diagnóstico por
imagem sem uso de radiação
ionizante, exceto ressonância
magnética

8640-2/07

Serviços de diagnóstico por
imagem sem uso de radiação
ionizante, exceto ressonância
magnética

Serviços de ressonância magnética 8640-2/06

Serviços de ressonância magnética 8640-2/06

Serviços de ressonância
magnética

8640-2/06

Serviços de ressonância
magnética

2.25.51.7
2.25.52.5

2.25.53.3

2.25.54.1

2.25.55.0

2.25.56.8
2.25.57.6
2.25.61.4
2.25.64.9
2.25.65.7

PLANOS DE
MEDICAMENTOS
COLETA A DOMICÍLIO DE
MATERIAL PARA EXAMES
CLÍNICOS
ECOCARDIOGRAFIA

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 8640-2/06

8640-2/99

8640-2/99

Serviços de tomografia

8650-0/03
8690-9/01
6520-1/00
6550-2/00
8640-2/99

8640-2/04

Serviços de tomografia

MAMOGRAFIA

8640-2/99

Atividades de serviços de
complementação diagnóstica e
terapêutica não especificadas
anteriormente

8640-2/99

Atividades de serviços de
complementação diagnóstica e
terapêutica não especificadas
anteriormente

8640-2/99

Atividades de serviços de
complementação diagnóstica e
terapêutica não especificadas
anteriormente

8640-2/99

Atividades de serviços de
complementação diagnóstica e
terapêutica não especificadas
anteriormente

COLETA DE SANGUE

8640-2/02

Laboratórios clínicos

8640-2/02

Laboratórios clínicos

8640-2/02

Laboratórios clínicos

8640-2/02

Laboratórios clínicos

Serviços de hemoterapia
Outras atividades de atenção à
saúde humana não especificadas
anteriormente

8640-2/12

Serviços de hemoterapia
Outras atividades de atenção à
saúde humana não especificadas
anteriormente

8640-2/12

Serviços de hemoterapia
8640-2/12
Outras atividades de atenção à
saúde humana não especificadas 8690-9/99
anteriormente

Serviços de hemoterapia
Outras atividades de atenção à
saúde humana não especificadas
anteriormente

QUIMIOTERAPIA, SERVIÇOS
8640-2/10
DE

Serviços de quimioterapia

8640-2/10

Serviços de quimioterapia

8640-2/10

Serviços de quimioterapia

8640-2/10

Serviços de quimioterapia

OPTOMETRIA, SERVIÇOS DE 8650-0/99

Atividades de profissionais da área
de saúde não especificadas
8650-0/99
anteriormente

8650-0/99

Atividades de profissionais da
área de saúde não especificadas
anteriormente

8650-0/99

Atividades de profissionais da
área de saúde não especificadas
anteriormente

TRANSFUSÃO DE SANGUE 8640-2/12
BANCO DE ÓRGÃOS,
SERVIÇOS DE

8690-9/99

8690-9/99

Atividades de profissionais da área
de saúde não especificadas
anteriormente
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8690-9/99

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.25.68.1
2.25.86.0
2.25.87.8

Descrição CAE
DIÁLISE, SERVIÇOS DE
FARMÁCIAS DE
MANIPULAÇÃO, SERVIÇOS
DE
TERAPIA OCUPACIONAL,
SERVIÇOS DE

CNAE 2.0
8640-2/03
4771-7/02
8650-0/05

2.25.88.6

ESTRUTURA DE APOIO E
ASSISTÊNCIA A PACIENTE
NO LAR

2.25.89.4

POLICLÍNICA COM
INTERNAÇÃO

8610-1/01

2.25.90.8

POLICLÍNICA SEM
INTERNAÇÃO

8610-1/01

2.25.90.8

POLICLÍNICA SEM
INTERNAÇÃO

8630-5/03

2.25.91.6

CASA DE SAÚDE COM
INTERNAÇÃO

8610-1/01

2.25.92.4

CASA DE SAÚDE SEM
INTERNAÇÃO

8610-1/01

2.25.93.2

INSTITUTO MÉDICO COM
INTERNAÇÃO

8610-1/01

2.25.94.0

INSTITUTO MÉDICO SEM
INTERNAÇÃO

8610-1/01

Descrição CNAE 2.0
CNAE 2.1
Serviços de diálise e nefrologia
8640-2/03
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação de 4771-7/02
fórmulas.

Descrição CNAE 2.1
CNAE 2.2
Serviços de diálise e nefrologia
8640-2/03
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação de 4771-7/02
fórmulas.

Descrição CNAE 2.2
Serviços de diálise e nefrologia
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação
de fórmulas.

Atividades de terapia ocupacional

Atividades de terapia ocupacional

Atividades de terapia ocupacional 8650-0/05

8650-0/05

Atividades de fornecimento de infraAtividades de fornecimento de infra8712-3/00 estrutura de apoio e assistência a
8712-3/00 estrutura de apoio e assistência a
paciente no domicílio
paciente no domicílio
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento em
pronto-socorro e unidades
hospitalares para atendimento a
urgências
Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames
complementares

8610-1/01

8610-1/01

8630-5/03

8610-1/01

8610-1/01

8610-1/01

8610-1/01

Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento em
pronto-socorro e unidades
hospitalares para atendimento a
urgências
Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames
complementares

8650-0/05

CNAE 2.3
8640-2/03
4771-7/02

Descrição CNAE 2.3
Serviços de diálise e nefrologia
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação
de fórmulas.
Atividades de terapia ocupacional

Atividades de fornecimento de
Atividades de fornecimento de
8712-3/00 infra-estrutura de apoio e
8712-3/00 infra-estrutura de apoio e
assistência a paciente no domicílio
assistência a paciente no domicílio

8610-1/01

8610-1/01

8630-5/03

8610-1/01

8610-1/01

8610-1/01

8610-1/01

Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
8610-1/01
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
8610-1/01
unidades para atendimento a
urgências

Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências

Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas

Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas

Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento em
pronto-socorro e unidades
hospitalares para atendimento a
urgências
Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de
exames complementares

8630-5/03

8610-1/01

8610-1/01

8610-1/01

8610-1/01

Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atendimento em
pronto-socorro e unidades
hospitalares para atendimento a
urgências
Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de
exames complementares

2.25.95.9

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8610-1/02
MÉDICA COM INTERNAÇÃO

2.25.95.9

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8630-5/01
MÉDICA COM INTERNAÇÃO

2.25.95.9

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8630-5/02
MÉDICA COM INTERNAÇÃO

2.25.95.9

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8640-2/03
MÉDICA COM INTERNAÇÃO

Serviços de diálise e nefrologia

8640-2/03

Serviços de diálise e nefrologia

8640-2/03

Serviços de diálise e nefrologia

8640-2/03

Serviços de diálise e nefrologia

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8640-2/09
MÉDICA COM INTERNAÇÃO

Serviços de diagnóstico por
métodos ópticos - endoscopia e
outros exames análogos

8640-2/09

Serviços de diagnóstico por
métodos ópticos - endoscopia e
outros exames análogos

8640-2/09

Serviços de diagnóstico por
métodos ópticos - endoscopia e
outros exames análogos

8640-2/09

Serviços de diagnóstico por
métodos ópticos - endoscopia e
outros exames análogos

Serviços de quimioterapia

8640-2/10

Serviços de quimioterapia

8640-2/10

Serviços de quimioterapia

8640-2/10

Serviços de quimioterapia

Serviços de radioterapia

8640-2/11

Serviços de radioterapia

8640-2/11

Serviços de radioterapia

8640-2/11

Serviços de radioterapia

2.25.95.9
2.25.95.9
2.25.95.9

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8640-2/10
MÉDICA COM INTERNAÇÃO
CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8640-2/11
MÉDICA COM INTERNAÇÃO

8610-1/02

8630-5/01

8630-5/02
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8610-1/02

8630-5/01

8630-5/02

8610-1/02

8630-5/01

8630-5/02

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

2.25.95.9

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8640-2/13
MÉDICA COM INTERNAÇÃO

Serviços de litotripsia

8640-2/13

Serviços de litotripsia

8640-2/13

Serviços de litotripsia

8640-2/13

Serviços de litotripsia

2.25.95.9

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8650-0/07
MÉDICA COM INTERNAÇÃO

Atividades de terapia de nutrição
enteral e parenteral

8650-0/07

Atividades de terapia de nutrição
enteral e parenteral

8650-0/07

2.25.95.9

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8711-5/03
MÉDICA COM INTERNAÇÃO

Atividades de assistência a
deficientes físicos, imunodeprimidos 8711-5/03
e convalescentes

Atividades de assistência a
deficientes físicos, imunodeprimidos 8711-5/03
e convalescentes

2.25.95.9

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8711-5/04
MÉDICA COM INTERNAÇÃO

Centros de apoio a pacientes com
câncer e com AIDS

8711-5/04

Centros de apoio a pacientes com
câncer e com AIDS

2.25.95.9

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8720-4/01
MÉDICA COM INTERNAÇÃO

Atividades de centros de
assistência psicossocial

8720-4/01

2.25.95.9

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8720-4/01
MÉDICA COM INTERNAÇÃO

Atividades de centros de
assistência psicossocial

2.25.95.9

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8720-4/99
MÉDICA COM INTERNAÇÃO

2.25.96.7

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8610-1/02
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO

2.25.96.7

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8630-5/01
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO

2.25.96.7

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8630-5/02
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO

2.25.96.7
2.25.96.7
2.25.96.7
2.25.96.7
2.25.96.7
2.25.96.7

Descrição CAE

Atividades de terapia de nutrição
enteral e parenteral
Atividades de assistência a
deficientes físicos,
imunodeprimidos e
convalescentes

8650-0/07

8711-5/03

Atividades de terapia de nutrição
enteral e parenteral
Atividades de assistência a
deficientes físicos,
imunodeprimidos e
convalescentes

Centros de apoio a pacientes com
8711-5/04
câncer e com AIDS

Centros de apoio a pacientes com
câncer e com AIDS

Atividades de centros de assistência
8720-4/01
psicossocial

Atividades de centros de
assistência psicossocial

8720-4/01

Atividades de centros de
assistência psicossocial

8720-4/01

Atividades de centros de assistência
8720-4/01
psicossocial

Atividades de centros de
assistência psicossocial

8720-4/01

Atividades de centros de
assistência psicossocial

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a portadores
de distúrbios psíquicos, deficiência 8720-4/99
mental e dependência química não
especificadas anteriormente

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a portadores
de distúrbios psíquicos, deficiência 8720-4/99
mental e dependência química não
especificadas anteriormente

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos,
8720-4/99
deficiência mental e dependência
química não especificadas
anteriormente

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos,
deficiência mental e dependência
química e grupos similares não
especificadas anteriormente

Atividades de atendimento em
pronto-socorro e unidades
8610-1/02
hospitalares para atendimento a
urgências
Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de
8630-5/01
procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames 8630-5/02
complementares

Atividades de atendimento em
pronto-socorro e unidades
8610-1/02
hospitalares para atendimento a
urgências
Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de
8630-5/01
procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames 8630-5/02
complementares

Atividades de atendimento em
pronto-socorro e unidades
hospitalares para atendimento a
urgências
Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de
exames complementares

Atividades de atendimento em
pronto-socorro e unidades
hospitalares para atendimento a
urgências
Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de
exames complementares

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8630-5/03
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO

Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas

8630-5/03

Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas

8630-5/03

Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8630-5/07
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO
CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8640-2/03
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO

Atividades de reprodução humana
assistida

8630-5/07

Atividades de reprodução humana
assistida

8630-5/07

Atividades de reprodução humana
8630-5/07
assistida

Atividades de reprodução humana
assistida

Serviços de diálise e nefrologia

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8640-2/09
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO
CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8640-2/10
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO
CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8640-2/11
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO

8711-5/04

8610-1/02

8630-5/01

8630-5/02

8630-5/03

Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas

8640-2/03

Serviços de diálise e nefrologia

8640-2/03

Serviços de diálise e nefrologia

8640-2/03

Serviços de diálise e nefrologia

Serviços de diagnóstico por
métodos ópticos - endoscopia e
outros exames análogos

8640-2/09

Serviços de diagnóstico por
métodos ópticos - endoscopia e
outros exames análogos

8640-2/09

Serviços de diagnóstico por
métodos ópticos - endoscopia e
outros exames análogos

8640-2/09

Serviços de diagnóstico por
métodos ópticos - endoscopia e
outros exames análogos

Serviços de quimioterapia

8640-2/10

Serviços de quimioterapia

8640-2/10

Serviços de quimioterapia

8640-2/10

Serviços de quimioterapia

Serviços de radioterapia

8640-2/11

Serviços de radioterapia

8640-2/11

Serviços de radioterapia

8640-2/11

Serviços de radioterapia

2.25.96.7

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8640-2/13
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO

Serviços de litotripsia

8640-2/13

Serviços de litotripsia

8640-2/13

Serviços de litotripsia

8640-2/13

Serviços de litotripsia

2.25.96.7

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8650-0/07
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO

Atividades de terapia de nutrição
enteral e parenteral

8650-0/07

Atividades de terapia de nutrição
enteral e parenteral

8650-0/07

Atividades de terapia de nutrição
enteral e parenteral

8650-0/07

Atividades de terapia de nutrição
enteral e parenteral
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CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

2.25.96.7

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8711-5/03
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO

Atividades de assistência a
deficientes físicos, imunodeprimidos 8711-5/03
e convalescentes

Atividades de assistência a
deficientes físicos, imunodeprimidos 8711-5/03
e convalescentes

2.25.96.7

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8711-5/04
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO

Centros de apoio a pacientes com
câncer e com AIDS

8711-5/04

Centros de apoio a pacientes com
câncer e com AIDS

2.25.96.7

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8720-4/01
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO

Atividades de centros de
assistência psicossocial

8720-4/01

2.25.96.7

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8720-4/01
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO

Atividades de centros de
assistência psicossocial

2.25.96.7

Descrição CNAE 2.2
Atividades de assistência a
deficientes físicos,
imunodeprimidos e
convalescentes

CNAE 2.3
8711-5/03

Descrição CNAE 2.3
Atividades de assistência a
deficientes físicos,
imunodeprimidos e
convalescentes

Centros de apoio a pacientes com
8711-5/04
câncer e com AIDS

Centros de apoio a pacientes com
câncer e com AIDS

Atividades de centros de assistência
8720-4/01
psicossocial

Atividades de centros de
assistência psicossocial

8720-4/01

Atividades de centros de
assistência psicossocial

8720-4/01

Atividades de centros de assistência
8720-4/01
psicossocial

Atividades de centros de
assistência psicossocial

8720-4/01

Atividades de centros de
assistência psicossocial

CLÍNICA E ASSISTÊNCIA
8720-4/99
MÉDICA SEM INTERNAÇÃO

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a portadores
de distúrbios psíquicos, deficiência 8720-4/99
mental e dependência química não
especificadas anteriormente

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a portadores
de distúrbios psíquicos, deficiência 8720-4/99
mental e dependência química não
especificadas anteriormente

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos,
8720-4/99
deficiência mental e dependência
química não especificadas
anteriormente

Atividades de assistência
psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos,
deficiência mental e dependência
química e grupos similares não
especificadas anteriormente

2.25.97.5

ASSISTÊNCIA MÉDICA COM
8630-5/02
INTERNAÇÃO

Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames 8630-5/02
complementares

Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames 8630-5/02
complementares

2.25.97.5

ASSISTÊNCIA MÉDICA COM
8711-5/03
INTERNAÇÃO

Atividades de assistência a
deficientes físicos, imunodeprimidos 8711-5/03
e convalescentes

Atividades de assistência a
deficientes físicos, imunodeprimidos 8711-5/03
e convalescentes

Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de
exames complementares
Atividades de assistência a
deficientes físicos,
imunodeprimidos e
convalescentes

Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de
exames complementares
Atividades de assistência a
deficientes físicos,
imunodeprimidos e
convalescentes

2.25.97.5

ASSISTÊNCIA MÉDICA COM
8720-4/01
INTERNAÇÃO

Atividades de centros de
assistência psicossocial

8720-4/01

Atividades de centros de assistência
8720-4/01
psicossocial

Atividades de centros de
assistência psicossocial

2.25.98.3

ASSISTÊNCIA MÉDICA SEM
8630-5/02
INTERNAÇÃO

Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames 8630-5/02
complementares

Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames 8630-5/02
complementares

2.25.98.3

ASSISTÊNCIA MÉDICA SEM
8711-5/03
INTERNAÇÃO

Atividades de assistência a
deficientes físicos, imunodeprimidos 8711-5/03
e convalescentes

Atividades de assistência a
deficientes físicos, imunodeprimidos 8711-5/03
e convalescentes

Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de
exames complementares
Atividades de assistência a
deficientes físicos,
imunodeprimidos e
convalescentes

2.25.98.3

ASSISTÊNCIA MÉDICA SEM
8720-4/01
INTERNAÇÃO

Atividades de centros de
assistência psicossocial

8720-4/01

Atividades de centros de assistência
8720-4/01
psicossocial

Atividades de centros de
assistência psicossocial

Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de
8630-5/01
procedimentos cirúrgicos
Serviços de cartografia, topografia e
7119-7/01
geodésia
Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
5239-7/00
especificadas anteriormente

Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de
8630-5/01
procedimentos cirúrgicos
Serviços de cartografia, topografia e
7119-7/01
geodésia
Atividades auxiliares dos transportes
aquaviários não especificadas
5239-7/99
anteriormente

Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de 8630-5/01
procedimentos cirúrgicos
Serviços de cartografia, topografia
7119-7/01
e geodésia
Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
5239-7/99
especificadas anteriormente

Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos
Serviços de cartografia, topografia
e geodésia
Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente

2.25.99.1

CIRURGIA PLÁSTICA

8630-5/01

2.26.01.7

TOPOGRAFIA E
AGRIMENSURA

7119-7/01

8711-5/04

8630-5/02

8711-5/03

8720-4/01

8630-5/02

8711-5/03

8720-4/01

Atividades de centros de
assistência psicossocial
Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de
exames complementares
Atividades de assistência a
deficientes físicos,
imunodeprimidos e
convalescentes
Atividades de centros de
assistência psicossocial

2.26.03.3

CLASSIFICAÇÃO DE NAVIOS 5239-7/00

2.26.04.1

PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA 7119-7/02

Atividades de estudos geológicos

7119-7/02

Atividades de estudos geológicos

7119-7/02

Atividades de estudos geológicos

7119-7/02

Atividades de estudos geológicos

2.26.06.8

REBAIXAMENTO DE LENÇOL
4313-4/00
D'ÁGUA DO SUBSOLO

Obras de terraplenagem

4313-4/00

Obras de terraplenagem

4313-4/00

Obras de terraplenagem

4313-4/00

Obras de terraplenagem

2.26.06.8

REBAIXAMENTO DE LENÇOL
4319-3/00
D'ÁGUA DO SUBSOLO

Serviços de preparação do terreno
não especificados anteriormente

4319-3/00

Serviços de preparação do terreno
não especificados anteriormente

4319-3/00

Serviços de preparação do terreno
4319-3/00
não especificados anteriormente
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Serviços de preparação do terreno
não especificados anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

2.26.07.6

DESENHO, SERVIÇOS DE

7119-7/03

2.26.10.6

ORGANIZAÇÃO E
PLANEJAMENTO

7020-4/00

Descrição CNAE 2.0
CNAE 2.1
Serviços de desenho técnico
relacionados à arquitetura e
7119-7/03
engenharia
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Descrição CNAE 2.1
CNAE 2.2
Serviços de desenho técnico
relacionados à arquitetura e
7119-7/03
engenharia
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Descrição CNAE 2.2
Serviços de desenho técnico
relacionados à arquitetura e
engenharia
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

CNAE 2.3
7119-7/03

7020-4/00

Descrição CNAE 2.3
Serviços de desenho técnico
relacionados à arquitetura e
engenharia
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

2.26.11.4

LABORATÓRIO
TECNOLÓGICO E DE ENSAIO 7120-1/00
DE MATERIAIS

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

2.26.12.2

ESCAFANDRIA E SERVIÇOS
7490-1/02
SUBAQUÁTICOS

Escafandria e mergulho

7490-1/02

Escafandria e mergulho

7490-1/02

Escafandria e mergulho

7490-1/02

Escafandria e mergulho

Serviços de arquitetura

7111-1/00

Serviços de arquitetura

7111-1/00

Serviços de arquitetura

7111-1/00

Serviços de arquitetura

2.26.14.9

PROJETOS DE
URBANIZAÇÃO E
LOTEAMENTO

7111-1/00

2.26.15.7

AEROFOTOGRAMETRIA

7420-0/02

2.26.16.5
2.26.17.3

2.26.18.1

2.26.19.0

PERFURAÇÃO DE POÇOS
4399-1/05
ARTESIANOS
ESTUDOS E PROJETOS DE
ORÇAMENTOS E
6920-6/01
ESTATÍSTICA
BUREAU DE SERV E
CENTRO DE
6311-9/00
PROCESSAMENTO DE
DADOS
COBRANÇA, SERVIÇOS DE 8291-1/00

2.26.23.8

LOTEADORA

4110-7/00

2.26.23.8

LOTEADORA

6810-2/01

2.26.24.6

2.26.25.4

EXECUÇÃO DE PARQUES E
9103-1/00
JARDINS
COORDENAÇÃO DE
DESFILES

9001-9/99

Atividades de produção de
fotografias aéreas e submarinas
Perfuração e construção de poços
de água
Atividades de contabilidade

7420-0/02
4399-1/05
6920-6/01

Atividades de produção de
fotografias aéreas e submarinas
Perfuração e construção de poços
de água
Atividades de contabilidade

7420-0/02
4399-1/05
6920-6/01

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e serviços 6311-9/00
de hospedagem na internet

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e serviços 6311-9/00
de hospedagem na internet

Atividades de cobranças e
informações cadastrais
Incorporação de empreendimentos
imobiliários
Compra e venda de imóveis
próprios
Atividades de jardins botânicos,
zoológicos, parques nacionais,
reservas ecológicas e áreas de
proteção ambiental
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente

Atividades de cobranças e
informações cadastrais
Incorporação de empreendimentos
imobiliários

8291-1/00
4110-7/00
6810-2/03

9103-1/00

9001-9/99

Loteamento de imóveis próprios
Atividades de jardins botânicos,
zoológicos, parques nacionais,
reservas ecológicas e áreas de
proteção ambiental
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente

8291-1/00
4110-7/00
6810-2/03

9103-1/00

9001-9/99

Atividades de produção de
7420-0/02
fotografias aéreas e submarinas
Perfuração e construção de poços
4399-1/05
de água

Atividades de produção de
fotografias aéreas e submarinas
Perfuração e construção de poços
de água

Atividades de contabilidade

Atividades de contabilidade

6920-6/01

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e
6311-9/00
serviços de hospedagem na
internet
Atividades de cobranças e
8291-1/00
informações cadastrais
Incorporação de empreendimentos
4110-7/00
imobiliários

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e
serviços de hospedagem na
internet
Atividades de cobranças e
informações cadastrais
Incorporação de empreendimentos
imobiliários

Loteamento de imóveis próprios

Loteamento de imóveis próprios

Atividades de jardins botânicos,
zoológicos, parques nacionais,
reservas ecológicas e áreas de
proteção ambiental
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente

6810-2/03

9103-1/00

9001-9/99

Atividades de jardins botânicos,
zoológicos, parques nacionais,
reservas ecológicas e áreas de
proteção ambiental
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente

2.26.30.0

PLANEJAMENTO E
PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E
CULTURAIS
VISTORIAS E PERÍCIAS
SECURITÁRIAS
PROJETOS E ESTUDOS DE
ENGENHARIA
AVALIAÇÃO DE BENS

2.26.30.0

AVALIAÇÃO DE BENS

6821-8/01

2.26.31.9

REFLORESTAMENTO

0210-1/06

2.26.31.9

REFLORESTAMENTO

0230-6/00

Atividades de apoio à produção
florestal

0230-6/00

Atividades de apoio à produção
florestal

0230-6/00

Atividades de apoio à produção
florestal

0230-6/00

Atividades de apoio à produção
florestal

2.26.32.7

SOC DE ESTUDO
INSTITUIÇÃO FISC CONTR
DE NORMAS TEC

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

2.26.27.0
2.26.28.9
2.26.29.7

9001-9/99

9001-9/99

9001-9/99

9001-9/99

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros

7112-0/00

Serviços de engenharia

7112-0/00

Serviços de engenharia

7112-0/00

Serviços de engenharia

7112-0/00

Serviços de engenharia

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros
Corretagem na compra e venda e
avaliação de imóveis
Cultivo de mudas em viveiros
florestais

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros
Corretagem na compra e venda e
avaliação de imóveis
Cultivo de mudas em viveiros
florestais

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros 6621-5/01
Corretagem na compra e venda e
6821-8/01
avaliação de imóveis
Cultivo de mudas em viveiros
0210-1/06
florestais

Peritos e avaliadores de seguros
Corretagem na compra e venda e
avaliação de imóveis
Cultivo de mudas em viveiros
florestais

6821-8/01
0210-1/06
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6821-8/01
0210-1/06

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.26.33.5

Descrição CAE

CNAE 2.0

ASSESSORIA A EMPRESAS 7020-4/00

Descrição CNAE 2.0
CNAE 2.1
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Descrição CNAE 2.1
CNAE 2.2
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Descrição CNAE 2.2
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

CNAE 2.3
7020-4/00

Descrição CNAE 2.3
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

2.26.36.0

COORDENAÇÃO DE
CONGRESSOS

8230-0/01

Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas

8230-0/01

Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas

8230-0/01

Serviços de organização de feiras,
8230-0/01
congressos, exposições e festas

Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas

2.26.37.8

PERFURAÇÃO DE POÇOS
DE PETRÓLEO

0910-6/00

Atividades de apoio à extração de
petróleo e gás natural

0910-6/00

Atividades de apoio à extração de
petróleo e gás natural

0910-6/00

Atividades de apoio à extração de
0910-6/00
petróleo e gás natural

Atividades de apoio à extração de
petróleo e gás natural

2.26.38.6

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

2.26.39.4

ATUÁRIA, SERVIÇOS DE
ESTUDO E CONTROLE DE
QUALIDADE E NORMAS
TÉCNICAS

6621-5/02

Auditoria e consultoria atuarial

6621-5/02

Auditoria e consultoria atuarial

6621-5/02

Auditoria e consultoria atuarial

6621-5/02

Auditoria e consultoria atuarial

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

2.26.40.8

2.26.41.6

RELAÇÕES PÚBLICAS,
SERVIÇOS DE

7020-4/00

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

7020-4/00

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

2.26.41.6

RELAÇÕES PÚBLICAS,
SERVIÇOS DE

8421-3/00

Relações exteriores

8421-3/00

Relações exteriores

8421-3/00

Relações exteriores

8421-3/00

Relações exteriores

2.26.42.4

ANÁLISE DE MINERAIS

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7220-7/00

Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências sociais e
humanas

7220-7/00

Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências sociais e 7220-7/00
humanas

Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências sociais e
humanas

7119-7/02

Atividades de estudos geológicos

7119-7/02

Atividades de estudos geológicos

Atividades de estudos geológicos

2.26.43.2

ESTUDOS E PESQUISAS

7220-7/00

Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências sociais e
humanas

2.26.44.0

PROSPECÇÃO

7119-7/02

Atividades de estudos geológicos

2.26.45.9

PROCESSAMENTO DE
DADOS

6311-9/00

2.26.46.7

AEROLEVANTAMENTO

7420-0/02

2.26.47.5

CARTOGRAFIA

7119-7/01

2.26.48.3

PROGRAMAÇÃO VISUAL

7319-0/01

2.26.49.1
2.26.50.5

ORGANIZAÇÃO DE FESTAS 8230-0/01
PAISAGISMO

4213-8/00

7119-7/02

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e serviços 6311-9/00
de hospedagem na internet

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e serviços 6311-9/00
de hospedagem na internet

Atividades de produção de
7420-0/02
fotografias aéreas e submarinas
Serviços de cartografia, topografia e
7119-7/01
geodésia
Criação de estandes para feiras e
7319-0/01
exposições

Atividades de produção de
7420-0/02
fotografias aéreas e submarinas
Serviços de cartografia, topografia e
7119-7/01
geodésia
Criação de estandes para feiras e
7319-0/01
exposições

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e
serviços de hospedagem na
internet
Atividades de produção de
fotografias aéreas e submarinas
Serviços de cartografia, topografia
e geodésia
Criação de estandes para feiras e
exposições

Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas

8230-0/01

Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas

Serviços de organização de feiras,
8230-0/01
congressos, exposições e festas

Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas

Obras de urbanização - ruas,
praças e calçadas

4213-8/00

Obras de urbanização - ruas, praças
4213-8/00
e calçadas

Obras de urbanização - ruas,
praças e calçadas

4213-8/00

Obras de urbanização - ruas,
praças e calçadas

8230-0/01

6311-9/00

7420-0/02
7119-7/01
7319-0/01

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e
serviços de hospedagem na
internet
Atividades de produção de
fotografias aéreas e submarinas
Serviços de cartografia, topografia
e geodésia
Criação de estandes para feiras e
exposições

2.26.51.3

ANÁLISE E PROGRAMAÇÃO
6201-5/00
DE SISTEMAS

Desenvolvimento de programas de
6201-5/00
computador sob encomenda

Desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda

6201-5/01

Desenvolvimento de programas
de computador sob encomenda

6201-5/01

Desenvolvimento de programas
de computador sob encomenda

2.26.51.3

ANÁLISE E PROGRAMAÇÃO
6201-5/00
DE SISTEMAS

Desenvolvimento de programas de
6201-5/00
computador sob encomenda

Desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda

6201-5/02

Web design

6201-5/02

Web design

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros

2.26.53.0
2.26.54.8

PERÍCIA DE NAVIOS
INSPEÇÃO DE RISCOS E
SINISTROS DE SEGUROS

2.26.55.6

CARGA E RECARGA DE
EXTINTORES

8292-0/00

Envasamento e empacotamento
sob contrato

8292-0/00

Envasamento e empacotamento sob
8292-0/00
contrato

Envasamento e empacotamento
sob contrato

8292-0/00

Envasamento e empacotamento
sob contrato

2.26.56.4

GEOLOGIA, SERVIÇOS DE

7119-7/02

Atividades de estudos geológicos

7119-7/02

Atividades de estudos geológicos

Atividades de estudos geológicos

7119-7/02

Atividades de estudos geológicos
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7119-7/02

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE
CNAE 2.0
PROJETOS E ESTUDOS DE
7111-1/00
ARQUITETURA
MAQUETE
7111-1/00

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Serviços de arquitetura

7111-1/00

Serviços de arquitetura

7111-1/00

Serviços de arquitetura

7111-1/00

Serviços de arquitetura

Serviços de arquitetura

7111-1/00

Serviços de arquitetura

7111-1/00

Serviços de arquitetura

7111-1/00

Serviços de arquitetura

2.26.61.0

REGULAÇÃO AVARIAS
CASCOS MARITIMOS COM 5239-7/00
PODER DE ARBITRAMENTO

Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente

5239-7/00

Atividades auxiliares dos transportes
aquaviários não especificadas
5239-7/99
anteriormente

Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente

5239-7/99

Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente

2.26.62.9

CONSULTORIA TÉCNICA DE
7112-0/00
ENGENHARIA

Serviços de engenharia

7112-0/00

Serviços de engenharia

Serviços de engenharia

7112-0/00

Serviços de engenharia

CONSULTORIA TÉCNICA DE
7490-1/99
ENGENHARIA

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente

7490-1/99

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente

2.26.57.2
2.26.60.2

2.26.62.9

7112-0/00
7490-1/99

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
7490-1/99
especificadas anteriormente
Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e
6311-9/00
serviços de hospedagem na
internet
Preparação de documentos e
serviços especializados de apoio
8219-9/99
administrativo não especificados
anteriormente

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e
serviços de hospedagem na
internet
Preparação de documentos e
serviços especializados de apoio
administrativo não especificados
anteriormente

2.26.63.7

DIGITAÇÃO

6311-9/00

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e serviços 6311-9/00
de hospedagem na internet

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e serviços 6311-9/00
de hospedagem na internet

2.26.63.7

DIGITAÇÃO

8219-9/99

Preparação de documentos e
serviços especializados de apoio
administrativo não especificados
anteriormente

8219-9/99

Preparação de documentos e
serviços especializados de apoio
administrativo não especificados
anteriormente

8219-9/99

1830-0/03

Reprodução de software em
qualquer suporte

1830-0/03

Reprodução de software em
qualquer suporte

1830-0/03

Reprodução de software em
qualquer suporte

2.26.64.5

GERAÇÃO DE PROGRAMAS
DE COMPUTADOR SOB
1830-0/03
ENCOMENDA

Reprodução de software em
qualquer suporte

2.26.64.5

GERAÇÃO DE PROGRAMAS
DE COMPUTADOR SOB
6201-5/00
ENCOMENDA

Desenvolvimento de programas de
6201-5/00
computador sob encomenda

Desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda

6201-5/01

Desenvolvimento de programas
de computador sob encomenda

6201-5/01

Desenvolvimento de programas
de computador sob encomenda

2.26.64.5

GERAÇÃO DE PROGRAMAS
DE COMPUTADOR SOB
6201-5/00
ENCOMENDA

Desenvolvimento de programas de
6201-5/00
computador sob encomenda

Desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda

6201-5/02

Web design

6201-5/02

Web design

Desenvolvimento e licenciamento
de programas de computador
customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento
de programas de computador nãocustomizáveis

Desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador
6202-3/00
customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador não6203-1/00
customizáveis

Desenvolvimento e licenciamento
de programas de computador
6202-3/00
customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento
de programas de computador não- 6203-1/00
customizáveis

Desenvolvimento e licenciamento
de programas de computador
customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento
de programas de computador nãocustomizáveis

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

2.26.65.3

2.26.65.3

2.26.66.1

2.26.67.0

2.26.68.8
2.26.69.6

2.26.69.6

CESSÃO DE DIREITO DE
USO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR
CESSÃO DE DIREITO DE
USO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR
CESSÃO DE DIREITO DE
USO DE MARCA

6202-3/00

6203-1/00

7740-3/00

FORNECIMENTO DE
7490-1/04
SERVIÇOS QUALIFICADOS
ESCRITÓRIO VIRTUAL,
8211-3/00
SERVIÇOS DE
PROVIMENTO DE ACESSO E
INFORMAÇÕES JUNTO À 6190-6/01
INTERNET
PROVIMENTO DE ACESSO E
INFORMAÇÕES JUNTO À 6311-9/00
INTERNET

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

6202-3/00

6203-1/00

7740-3/00

7740-3/00

7740-3/00

Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e
7490-1/04
negócios em geral, exceto
imobiliários
Serviços combinados de escritório e
8211-3/00
apoio administrativo

Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e
7490-1/04
negócios em geral, exceto
imobiliários
Serviços combinados de escritório e
8211-3/00
apoio administrativo

Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e
7490-1/04
negócios em geral, exceto
imobiliários
Serviços combinados de escritório
8211-3/00
e apoio administrativo

Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e
negócios em geral, exceto
imobiliários
Serviços combinados de escritório
e apoio administrativo

Provedores de acesso às redes de
comunicações

Provedores de acesso às redes de
comunicações

6190-6/01

Provedores de acesso às redes de
6190-6/01
comunicações

Provedores de acesso às redes de
comunicações

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e serviços 6311-9/00
de hospedagem na internet

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e
6311-9/00
serviços de hospedagem na
internet

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e
serviços de hospedagem na
internet

6190-6/01

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e serviços 6311-9/00
de hospedagem na internet
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CAE
2.26.69.6

2.26.69.6

Descrição CAE
CNAE 2.0
PROVIMENTO DE ACESSO E
INFORMAÇÕES JUNTO À 6319-4/00
INTERNET
PROVIMENTO DE ACESSO E
INFORMAÇÕES JUNTO À 6399-2/00
INTERNET

Atividades de atenção ambulatorial
8630-5/99
não especificadas anteriormente

Atividades de atenção ambulatorial
não especificadas anteriormente

Serviços de perícia técnica
relacionados à segurança do
7119-7/04
trabalho
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
9609-2/99
anteriormente
Serviços combinados de escritório e
8211-3/00
apoio administrativo

Serviços de perícia técnica
relacionados à segurança do
7119-7/04
trabalho
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
9609-2/99
anteriormente
Serviços combinados de escritório e
8211-3/00
apoio administrativo

Descrição CNAE 2.2
Portais, provedores de conteúdo e
outros serviços de informação na
internet
Outras atividades de prestação de
serviços de informação não
especificadas anteriormente
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atenção
ambulatorial não especificadas
anteriormente
Serviços de perícia técnica
relacionados à segurança do
trabalho
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente
Serviços combinados de escritório
e apoio administrativo

8122-2/00

Imunização e controle de pragas
urbanas

8122-2/00

Imunização e controle de pragas
urbanas

8122-2/00

Imunização e controle de pragas
urbanas

8122-2/00

Imunização e controle de pragas
urbanas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

2.26.70.0

MEDICINA DO TRABALHO

8610-1/01

2.26.70.0

MEDICINA DO TRABALHO

8630-5/99

2.26.71.8

2.26.72.6
2.26.73.4
2.26.74.2
2.26.76.9

SEGURANÇA DO TRABALHO 7119-7/04

ANIMAÇÃO DE FESTAS
TRANSMISSÃO DE
DOCUMENTOS VIA FAX
ELIMINAÇÃO DE
MICROORGANISMOS SEM
USO DE PROD. QUÍMICOS
LABORATORIO ANALITICO
DE INTERESSE A SAUDE

9609-2/99
8211-3/00

Descrição CNAE 2.0
Portais, provedores de conteúdo e
outros serviços de informação na
internet
Outras atividades de prestação de
serviços de informação não
especificadas anteriormente
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências

CNAE 2.1
6319-4/00

6399-2/00

8610-1/01

Descrição CNAE 2.1
Portais, provedores de conteúdo e
outros serviços de informação na
internet
Outras atividades de prestação de
serviços de informação não
especificadas anteriormente
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências

CNAE 2.2
6319-4/00

6399-2/00

8610-1/01

8630-5/99

CNAE 2.3
6319-4/00

6399-2/00

8610-1/01

8630-5/99

7119-7/04

9609-2/99
8211-3/00

Descrição CNAE 2.3
Portais, provedores de conteúdo e
outros serviços de informação na
internet
Outras atividades de prestação de
serviços de informação não
especificadas anteriormente
Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
Atividades de atenção
ambulatorial não especificadas
anteriormente
Serviços de perícia técnica
relacionados à segurança do
trabalho
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente
Serviços combinados de escritório
e apoio administrativo

2.26.77.7

COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO DE
PROJETOS DE LOGÍSTICA

5250-8/04

Organização logística do transporte
5250-8/04
de carga

Organização logística do transporte
5250-8/04
de carga

Organização logística do
transporte de carga

5250-8/04

Organização logística do
transporte de carga

2.27.01.3

ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS

7020-4/00

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

7020-4/00

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

Bolsa de mercadorias e futuros

Bolsa de mercadorias e futuros

6611-8/03

Bolsa de mercadorias e futuros

2.27.04.8

ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA A BOLSAS 6611-8/03
DE MERCADORIAS

Bolsa de mercadorias e futuros

2.27.04.8

ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA A BOLSAS 7020-4/00
DE MERCADORIAS

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

7020-4/00

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

7020-4/00

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

6611-8/03

6611-8/03

2.27.05.6

ASSESSORIA DE
PLANEJAMENTO

7020-4/00

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

2.27.06.4

ADMINISTRAÇÃO DE
CONSÓRCIO DE BENS
MÓVEIS

6493-0/00

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

6493-0/00

Administração de consórcios para
6493-0/00
aquisição de bens e direitos

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

2.27.07.2

ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA

7020-4/00

2.27.07.2

ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA

8211-3/00

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica
Serviços combinados de escritório e
8211-3/00
apoio administrativo

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica
Serviços combinados de escritório e
8211-3/00
apoio administrativo

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
7020-4/00
consultoria técnica específica
Serviços combinados de escritório
8211-3/00
e apoio administrativo

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Serviços combinados de escritório
e apoio administrativo

2.27.07.2

ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA

Atividades auxiliares dos seguros,
da previdência complementar e dos
6629-1/00
planos de saúde não especificadas
anteriormente.

Atividades auxiliares dos seguros,
da previdência complementar e dos
6629-1/00
planos de saúde não especificadas
anteriormente.

Atividades auxiliares dos seguros,
da previdência complementar e
6629-1/00
dos planos de saúde não
especificadas anteriormente.

Atividades auxiliares dos seguros,
da previdência complementar e
dos planos de saúde não
especificadas anteriormente.

6629-1/00

6493-0/00
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CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

2.27.09.9

ASSESSORIA ECONÔMICA 7020-4/00

2.27.10.2

ASSESSORIA FINANCEIRA

7020-4/00

2.27.11.0

ADMINISTRAÇÃO DE
AEROPORTOS

5240-1/01

2.27.12.9

CONSULTORIA TÉCNICA

6204-0/00

2.27.12.9

CONSULTORIA TÉCNICA

6209-1/00

2.27.12.9

CONSULTORIA TÉCNICA

6619-3/99

2.27.12.9

CONSULTORIA TÉCNICA

6621-5/02

2.27.12.9

CONSULTORIA TÉCNICA

7020-4/00

2.27.12.9

CONSULTORIA TÉCNICA

8550-3/02

2.27.12.9

CONSULTORIA TÉCNICA

8660-7/00

2.27.12.9

CONSULTORIA TÉCNICA

7490-1/99

2.27.14.5
2.27.14.5

ADMINISTRAÇÃO DE
PORTOS
ADMINISTRAÇÃO DE
PORTOS

5231-1/01
5231-1/02

2.27.15.3

ASSESSORIA TÉCNICA

6204-0/00

2.27.15.3

ASSESSORIA TÉCNICA

7020-4/00

2.27.15.3

ASSESSORIA TÉCNICA

8550-3/02

2.27.15.3

ASSESSORIA TÉCNICA

8660-7/00

2.27.16.1
2.27.16.1
2.27.17.0

ADMINISTRAÇÃO DE
6613-4/00
CARTÃO DE CRÉDITO
ADMINISTRAÇÃO DE
6619-3/05
CARTÃO DE CRÉDITO
ADMINISTRAÇÃO DE
CONSÓRCIO DE VEÍCULOS 6493-0/00
AUTOMOTORES

2.27.19.6

ASSESSORIA COMERCIAL

7020-4/00

2.27.20.0

SELEÇÃO DE PESSOAL

7810-8/00

2.27.22.6

ASSESSORIA A
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO

7020-4/00

Descrição CNAE 2.0
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Operação dos aeroportos e campos
de aterrissagem
Consultoria em tecnologia da
informação
Suporte técnico, manutenção e
outros serviços em tecnologia da
informação
Outras atividades auxiliares dos
serviços financeiros não
especificadas anteriormente
Auditoria e consultoria atuarial
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades de apoio à gestão de
saúde
Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Administração da infra-estrutura
portuária

CNAE 2.1

Operações de terminais

5231-1/02

Consultoria em tecnologia da
informação
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades de apoio à gestão de
saúde

7020-4/00

7020-4/00
5240-1/01
6204-0/00
6209-1/00

6619-3/99
6621-5/02
7020-4/00
8550-3/02
8660-7/00
7490-1/99
5231-1/01

6204-0/00
7020-4/00
8550-3/02
8660-7/00

Descrição CNAE 2.1
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Operação dos aeroportos e campos
de aterrissagem
Consultoria em tecnologia da
informação
Suporte técnico, manutenção e
outros serviços em tecnologia da
informação
Outras atividades auxiliares dos
serviços financeiros não
especificadas anteriormente
Auditoria e consultoria atuarial
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades de apoio à gestão de
saúde
Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Administração da infra-estrutura
portuária

CNAE 2.2

Operações de terminais

5231-1/02

Consultoria em tecnologia da
informação
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades de apoio à gestão de
saúde

7020-4/00

7020-4/00
5240-1/01
6204-0/00
6209-1/00

6619-3/99
6621-5/02
7020-4/00
8550-3/02
8660-7/00
7490-1/99
5231-1/01

6204-0/00
7020-4/00
8550-3/02
8660-7/00

Descrição CNAE 2.2
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Operação dos aeroportos e
campos de aterrissagem
Consultoria em tecnologia da
informação
Suporte técnico, manutenção e
outros serviços em tecnologia da
informação
Outras atividades auxiliares dos
serviços financeiros não
especificadas anteriormente
Auditoria e consultoria atuarial
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades de apoio à gestão de
saúde
Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Administração da infra-estrutura
portuária

CNAE 2.3

Atividades do Operador Portuário

5231-1/02

Consultoria em tecnologia da
informação
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades de apoio à gestão de
saúde
Administração de cartões de
crédito

7020-4/00

7020-4/00
5240-1/01
6204-0/00
6209-1/00

6619-3/99
6621-5/02
7020-4/00
8550-3/02
8660-7/00
7490-1/99
5231-1/01

6204-0/00
7020-4/00
8550-3/02
8660-7/00

Atividades do Operador Portuário
Consultoria em tecnologia da
informação
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades de apoio à gestão de
saúde
Administração de cartões de
crédito

Administração de cartões de crédito 6613-4/00

Administração de cartões de crédito 6613-4/00

Operadoras de cartões de débito

6619-3/05

Operadoras de cartões de débito

6619-3/05

Operadoras de cartões de débito

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

6493-0/00

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

6493-0/00

Administração de consórcios para
6493-0/00
aquisição de bens e direitos

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica
Seleção e agenciamento de mão-de7810-8/00
obra
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
7020-4/00
consultoria técnica específica
Seleção e agenciamento de mão7810-8/00
de-obra
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
7020-4/00
consultoria técnica específica

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Seleção e agenciamento de mãode-obra
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica
Seleção e agenciamento de mão-de7810-8/00
obra
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica
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6613-4/00

Descrição CNAE 2.3
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Operação dos aeroportos e
campos de aterrissagem
Consultoria em tecnologia da
informação
Suporte técnico, manutenção e
outros serviços em tecnologia da
informação
Outras atividades auxiliares dos
serviços financeiros não
especificadas anteriormente
Auditoria e consultoria atuarial
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Atividades de apoio à gestão de
saúde
Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Administração da infra-estrutura
portuária

6619-3/05

Operadoras de cartões de débito

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

6630-4/00

Atividades de administração de
fundos por contrato ou comissão

6630-4/00

Atividades de administração de
fundos por contrato ou comissão

6630-4/00

Atividades de administração de
fundos por contrato ou comissão

7020-4/00

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

2.27.23.4

ADMINISTRAÇÃO DE BENS 6630-4/00

Atividades de administração de
fundos por contrato ou comissão

2.27.23.4

ADMINISTRAÇÃO DE BENS 7020-4/00

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

Corretagem no aluguel de imóveis

Corretagem no aluguel de imóveis

Corretagem no aluguel de imóveis 6821-8/02

Corretagem no aluguel de imóveis

Gestão e administração da
6822-6/00
propriedade imobiliária
Serviços combinados para apoio a
edifícios, exceto condomínios
8111-7/00
prediais

Gestão e administração da
propriedade imobiliária
Serviços combinados para apoio a
edifícios, exceto condomínios
prediais

Treinamento em desenvolvimento
8599-6/04
profissional e gerencial.

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

2.27.25.0
2.27.25.0
2.27.25.0

2.27.26.9
2.27.27.7
2.27.27.7

ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS
ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS
ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS

6821-8/02
6822-6/00
8111-7/00

TREINAMENTO DE PESSOAL 8599-6/04
ADMINISTRAÇÃO DE
CEMITÉRIO
ADMINISTRAÇÃO DE
CEMITÉRIO

Gestão e manutenção de
cemitérios

9603-3/03

Serviços de sepultamento

Serviços de sepultamento

Serviços de sepultamento

9603-3/03

Serviços de sepultamento

6436-1/00

2.27.31.5

CONSULTORIA PARA
EMPRESAS

7020-4/00

2.27.32.3

ADMINISTRAÇÃO DE
CONSÓRCIO DE IMÓVEIS

6493-0/00

2.27.35.8

ADMINISTRAÇÃO DE VALE
REFEIÇÃO

8299-7/02

2.27.36.6

OPERAÇÃO DE PONTES,
TÚNEIS E RODOVIAS

5221-4/00

2.27.40.4
2.28.01.0
2.28.04.4

8599-6/04

9603-3/01

FIANÇA EM LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS

ADMINISTRAÇÃO DE
MARINAS

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8111-7/00

Gestão e manutenção de
cemitérios

2.27.30.7

2.27.39.0

8599-6/04

6822-6/00

Gestão e manutenção de cemitérios 9603-3/01

7020-4/00

2.27.38.2

8111-7/00

Gestão e administração da
propriedade imobiliária
Serviços combinados para apoio a
edifícios, exceto condomínios
prediais

Gestão e manutenção de cemitérios 9603-3/01

ADMINISTRAÇÃO
HOTELEIRA

ADMINISTRAÇÃO DE VALE
TRANSPORTE
ADMINISTRAÇÃO DE VALE
COMBUSTÍVEL

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

6822-6/00

6821-8/02

9603-3/01

2.27.29.3

2.27.37.4

Gestão e administração da
propriedade imobiliária
Serviços combinados para apoio a
edifícios, exceto condomínios
prediais

6821-8/02

8299-7/02
8299-7/02
9329-8/99

ADMINISTRAÇÃO DE
5222-2/00
TERMINAL RODOVIÁRIO
JURÍDICOS, SERVIÇOS
6911-7/01
CONTABILIDADE, SERVIÇOS
6920-6/01
DE

9603-3/03

9603-3/03

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica
Sociedades de crédito,
financiamento e investimento 6436-1/00
financeiras
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica
Sociedades de crédito,
financiamento e investimento 6436-1/00
financeiras
Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
7020-4/00
técnica específica

Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Sociedades de crédito,
financiamento e investimento financeiras
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

Administração de consórcios para
6493-0/00
aquisição de bens e direitos

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

6911-7/01

Emissão de vales-alimentação,
vales-transporte e similares
Concessionárias de rodovias,
pontes, túneis e serviços
relacionados
Emissão de vales-alimentação,
vales-transporte e similares
Emissão de vales-alimentação,
vales-transporte e similares
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Terminais rodoviários e
ferroviários
Serviços advocatícios

6920-6/01

Atividades de contabilidade

Emissão de vales-alimentação,
vales-transporte e similares
Concessionárias de rodovias,
pontes, túneis e serviços
relacionados
Emissão de vales-alimentação,
vales-transporte e similares
Emissão de vales-alimentação,
vales-transporte e similares
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente

6493-0/00

Terminais rodoviários e ferroviários 5222-2/00

Terminais rodoviários e ferroviários

5222-2/00

Serviços advocatícios

6911-7/01

Serviços advocatícios

6911-7/01

Emissão de vales-alimentação,
vales-transporte e similares
Concessionárias de rodovias,
pontes, túneis e serviços
relacionados
Emissão de vales-alimentação,
vales-transporte e similares
Emissão de vales-alimentação,
vales-transporte e similares
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente
Terminais rodoviários e
ferroviários
Serviços advocatícios

Atividades de contabilidade

6920-6/01

Atividades de contabilidade

6920-6/01

Atividades de contabilidade

8299-7/02
5221-4/00
8299-7/02
8299-7/02
9329-8/99

Emissão de vales-alimentação,
vales-transporte e similares
Concessionárias de rodovias,
pontes, túneis e serviços
relacionados
Emissão de vales-alimentação,
vales-transporte e similares
Emissão de vales-alimentação,
vales-transporte e similares
Outras atividades de recreação e
lazer não especificadas
anteriormente

6493-0/00
8299-7/02
5221-4/00
8299-7/02
8299-7/02
9329-8/99

7020-4/00

8299-7/02
5221-4/00
8299-7/02
8299-7/02
9329-8/99
5222-2/00

2.28.08.7

AUDITORIA

6920-6/02

2.28.09.5

ASSESSORIA JURÍDICA
DEFESA DE MARCAS E
PATENTES

6911-7/01
5811-5/00

Edição de livros

5811-5/00

Edição de livros

5811-5/00

Edição de livros

5913-8/00

Distribuição cinematográfica, de
vídeo e de programas de televisão

5913-8/00

Distribuição cinematográfica, de
vídeo e de programas de televisão

5913-8/00

Distribuição cinematográfica, de
5913-8/00
vídeo e de programas de televisão

2.28.10.9

DEFESA DE MARCAS E
PATENTES

Atividades de consultoria e
auditoria contábil e tributária
Serviços advocatícios

6436-1/00

Atividades de consultoria e auditoria
6920-6/02
contábil e tributária
Serviços advocatícios
6911-7/01

2.28.10.9

Atividades de consultoria e auditoria
6920-6/02
contábil e tributária
Serviços advocatícios
6911-7/01

7020-4/00
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Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica
Sociedades de crédito,
financiamento e investimento financeiras
Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

6911-7/01

Atividades de consultoria e
auditoria contábil e tributária
Serviços advocatícios

5811-5/00

Edição de livros

6920-6/02

Distribuição cinematográfica, de
vídeo e de programas de televisão

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.28.10.9

2.28.10.9
2.28.11.7
2.28.22.2

Descrição CAE
DEFESA DE MARCAS E
PATENTES
DEFESA DE MARCAS E
PATENTES

CNAE 2.0
5920-1/00

7740-3/00

JUÍZO ARBITRAL
6911-7/02
SERVIÇOS DE REGISTROS
PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E 6912-5/00
NOTARIAIS

2.29.01.6

AGRONOMIA, SERVIÇOS DE 0161-0/01

2.29.01.6

AGRONOMIA, SERVIÇOS DE 0161-0/03

2.29.01.6

AGRONOMIA, SERVIÇOS DE 0163-6/00

Descrição CNAE 2.0
Atividades de gravação de som e
de edição de música

CNAE 2.1
5920-1/00

Descrição CNAE 2.1
CNAE 2.2
Atividades de gravação de som e de
5920-1/00
edição de música

Descrição CNAE 2.2
Atividades de gravação de som e
de edição de música

7740-3/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

7740-3/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

7740-3/00

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

Atividades auxiliares da justiça

6911-7/02

Atividades auxiliares da justiça

6911-7/02

Atividades auxiliares da justiça

6911-7/02

Atividades auxiliares da justiça

Cartórios

6912-5/00

Cartórios

6912-5/00

Cartórios

6912-5/00

Cartórios

Serviço de pulverização e controle
de pragas agrícolas
Serviço de preparação de terreno,
cultivo e colheita
Atividades de pós-colheita

0161-0/01
0161-0/03
0163-6/00

Serviço de pulverização e controle
de pragas agrícolas
Serviço de preparação de terreno,
cultivo e colheita
Atividades de pós-colheita

0161-0/01
0161-0/03
0163-6/00

Serviços de agronomia e de
consultoria às atividades agrícolas e 7490-1/03
pecuárias
Serviço de inseminação artificial em
0162-8/01
animais

0162-8/02

Serviço de tosquiamento de ovinos 0162-8/02

Serviço de tosquiamento de ovinos

0162-8/02

7500-1/00

Atividades veterinárias

7500-1/00

Atividades veterinárias

2.29.08.3

ODONTOLOGIA, SERVIÇOS
8630-5/04
DE

Atividade odontológica

8630-5/04

2.29.15.6

ARQUITETURA, SERVIÇOS
7111-1/00
DE

Serviços de arquitetura

2.29.15.6

ARQUITETURA, SERVIÇOS
7119-7/99
DE

Atividades técnicas relacionadas à
engenharia e arquitetura não
especificadas anteriormente

2.29.06.7
2.29.06.7
2.29.06.7

AGRONOMIA, SERVIÇOS DE 7490-1/03
VETERINÁRIA, SERVIÇOS
DE
VETERINÁRIA, SERVIÇOS
DE
VETERINÁRIA, SERVIÇOS
DE

0162-8/01

2.29.17.2

QUÍMICA, SERVIÇOS DE

7490-1/99

2.29.20.2

PSICOLOGIA

8650-0/03

2.29.69.5

PEDAGOGIA, SERVIÇOS DE 8550-3/02

2.29.69.5

PEDAGOGIA, SERVIÇOS DE 8599-6/99

2.29.74.1

ARQUIVOLOGIA, SERVIÇOS
9101-5/00
DE

5920-1/00

Descrição CNAE 2.3
Atividades de gravação de som e
de edição de música

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

Serviços de agronomia e de
consultoria às atividades agrícolas e 7490-1/03
pecuárias
Serviço de inseminação artificial em
0162-8/01
animais

2.29.01.6

CNAE 2.3

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Atividades de psicologia e
psicanálise
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.

Serviço de pulverização e controle
0161-0/01
de pragas agrícolas
Serviço de preparação de terreno,
0161-0/03
cultivo e colheita

Serviço de pulverização e controle
de pragas agrícolas
Serviço de preparação de terreno,
cultivo e colheita

Atividades de pós-colheita

Atividades de pós-colheita

0163-6/00

Serviços de agronomia e de
consultoria às atividades agrícolas 7490-1/03
e pecuárias
Serviço de inseminação artificial
0162-8/01
em animais
Serviço de tosquiamento de
0162-8/02
ovinos

Serviços de agronomia e de
consultoria às atividades agrícolas
e pecuárias
Serviço de inseminação artificial
em animais
Serviço de tosquiamento de
ovinos

7500-1/00

Atividades veterinárias

7500-1/00

Atividades veterinárias

Atividade odontológica

8630-5/04

Atividade odontológica

8630-5/04

Atividade odontológica

7111-1/00

Serviços de arquitetura

7111-1/00

Serviços de arquitetura

7111-1/00

Serviços de arquitetura

7119-7/99

Atividades técnicas relacionadas à
engenharia e arquitetura não
especificadas anteriormente

7119-7/99

Atividades técnicas relacionadas à
engenharia e arquitetura não
7119-7/99
especificadas anteriormente

Atividades técnicas relacionadas à
engenharia e arquitetura não
especificadas anteriormente

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Atividades de psicologia e
psicanálise
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Atividades de bibliotecas e
arquivos
Atividades de profissionais da
nutrição

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Atividades de psicologia e
psicanálise
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Atividades de bibliotecas e
arquivos
Atividades de profissionais da
nutrição

7490-1/99
8650-0/03
8550-3/02
8599-6/99

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Atividades de psicologia e
psicanálise
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.

7490-1/99
8650-0/03
8550-3/02
8599-6/99

Atividades de bibliotecas e arquivos 9101-5/00

Atividades de bibliotecas e arquivos 9101-5/00
Atividades de profissionais da
nutrição

8650-0/02
8690-9/03

2.29.76.8

NUTRIÇÃO

8650-0/02

Atividades de profissionais da
nutrição

2.29.77.6

ACUPUNTURA

8690-9/01

Atividades de práticas integrativas e
8690-9/03
complementares em saúde humana

Atividades de acupuntura

2.29.79.2

ASTROLOGIA

9609-2/99

2.29.80.6

FONOAUDIOLOGIA

8650-0/06

2.29.81.4

NUMEROLOGIA

9609-2/99

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente
Atividades de fonoaudiologia
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente
Atividades de fonoaudiologia
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

8650-0/02

9609-2/99
8650-0/06
9609-2/99
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9609-2/99
8650-0/06
9609-2/99

Atividades de acupuntura
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente
Atividades de fonoaudiologia
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

7490-1/99
8650-0/03
8550-3/02
8599-6/99
9101-5/00
8650-0/02
8690-9/03

9609-2/99
8650-0/06
9609-2/99

Atividades de acupuntura
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente
Atividades de fonoaudiologia
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.29.83.0

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0
Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Peritos e avaliadores de seguros
Atividades auxiliares da justiça
Serviços de perícia técnica
relacionados à segurança do
trabalho
Atividades de profissionais da área
de saúde não especificadas
anteriormente
Atividades de gravação de som e
de edição de música
Ensino médio.
Ensino fundamental
Ensino médio.
Educação superior - graduação.
Educação superior - graduação e
pós-graduação.
Educação superior - pós-graduação
e extensão
Educação profissional de nível
tecnológico
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Educação profissional de nivel
técnico.
Educação profissional de nivel
técnico.
Educação profissional de nivel
técnico.
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.2
Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Peritos e avaliadores de seguros
Atividades auxiliares da justiça
Serviços de perícia técnica
relacionados à segurança do
trabalho
Atividades de profissionais da
área de saúde não especificadas
anteriormente
Atividades de gravação de som e
de edição de música
Ensino médio.
Ensino fundamental
Ensino médio.
Educação superior - graduação.
Educação superior - graduação e
pós-graduação.
Educação superior - pósgraduação e extensão
Educação profissional de nível
tecnológico
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Educação profissional de nivel
técnico.
Educação profissional de nivel
técnico.
Educação profissional de nivel
técnico.
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.

CNAE 2.3

8512-1/00

Educação infantil - Pré-escola.

8512-1/00

Educação infantil - Pré-escola.

8512-1/00

Educação infantil - Pré-escola.

8511-2/00

Educação infantil - creche

8511-2/00

Educação infantil - creche

8511-2/00

Educação infantil - creche

8513-9/00

8513-9/00

Ensino fundamental

8513-9/00

Ensino fundamental

8513-9/00

Ensino fundamental

Ensino médio.

8520-1/00

Ensino médio.

8520-1/00

Ensino médio.

8520-1/00

Ensino médio.

8513-9/00

Ensino fundamental

8513-9/00

Ensino fundamental

8513-9/00

Ensino fundamental

8513-9/00

Ensino fundamental

8513-9/00

Ensino fundamental

8513-9/00

Ensino fundamental

8513-9/00

Ensino fundamental

8513-9/00

Ensino fundamental

8513-9/00

Ensino fundamental

8513-9/00

Ensino fundamental

8513-9/00

Ensino fundamental

8513-9/00

Ensino fundamental

8593-7/00

Ensino de idiomas

8593-7/00

Ensino de idiomas

8593-7/00

Ensino de idiomas

8593-7/00

Ensino de idiomas

8592-9/01

Ensino de dança

8592-9/01

Ensino de dança

8592-9/01

Ensino de dança

8592-9/01

Ensino de dança

9329-8/01

Discotecas, danceterias, salões de
dança e similares

9329-8/01

Discotecas, danceterias, salões de
dança e similares

9329-8/01

Discotecas, danceterias, salões de
9329-8/01
dança e similares

Discotecas, danceterias, salões de
dança e similares

8592-9/03

Ensino de música

8592-9/03

Ensino de música

8592-9/03

Ensino de música

8592-9/03

Ensino de música

8592-9/02

Ensino de artes cênicas, exceto
dança

8592-9/02

Ensino de artes cênicas, exceto
dança

8592-9/02

Ensino de artes cênicas, exceto
dança

8592-9/02

Ensino de artes cênicas, exceto
dança

METEOROLOGIA, SERVIÇOS
7490-1/99
DE

2.29.92.0
2.29.92.0

PERÍCIA, SERVIÇOS DE
PERÍCIA, SERVIÇOS DE

6621-5/01
6911-7/02

2.29.92.0

PERÍCIA, SERVIÇOS DE

7119-7/04

2.29.94.6

QUIROPRAXIA, SERVIÇOS
DE

8650-0/99

2.31.71.1

GRAVAÇÃO MUSICAL

5920-1/00

2.33.03.0
2.33.04.8
2.33.04.8
2.33.05.6

ENSINO MÉDIO
ENSINO SUPLETIVO
ENSINO SUPLETIVO
ENSINO SUPERIOR

8520-1/00
8513-9/00
8520-1/00
8531-7/00

2.33.05.6

ENSINO SUPERIOR

8532-5/00

2.33.05.6

ENSINO SUPERIOR

8533-3/00

2.33.05.6

ENSINO SUPERIOR

8542-2/00

2.33.06.4

ENSINO RELIGIOSO

8599-6/99

2.33.07.2

ENSINO COMERCIAL

8541-4/00

2.33.08.0

ENSINO INDUSTRIAL

8541-4/00

2.33.09.9

ENSINO TÉCNICO

8541-4/00

2.33.10.2
2.33.12.9
2.33.14.5
2.33.19.6
2.33.21.8
2.33.22.6
2.33.23.4
2.33.24.2
2.34.01.0
2.34.02.8
2.34.02.8
2.34.03.6
2.34.04.4

ENSINO PARA
EXCEPCIONAIS
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉESCOLA
EDUCAÇÃO INFANTIL –
CRECHE
ENSINO FUNDAMENTAL À
DISTÂNCIA

8599-6/99

ENSINO MÉDIO À DISTÂNCIA 8520-1/00
ENSINO FUNDAMENTAL – 1
AO 5 ANOS
ENSINO FUNDAMENTAL – 6
AO 9 ANOS
ENSINO FUNDAMENTAL – 1
ANO
ENSINO DE IDIOMAS
CURSO DE BAILADOS E DE
COREOGRAFIA
CURSO DE BAILADOS E DE
COREOGRAFIA
CONSERVATÓRIO DE
MÚSICA
ENSINO ARTÍSTICO

Descrição CNAE 2.1
Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Peritos e avaliadores de seguros
Atividades auxiliares da justiça
Serviços de perícia técnica
relacionados à segurança do
trabalho
Atividades de profissionais da área
de saúde não especificadas
anteriormente
Atividades de gravação de som e de
edição de música
Ensino médio.
Ensino fundamental
Ensino médio.
Educação superior - graduação.
Educação superior - graduação e
pós-graduação.
Educação superior - pós-graduação
e extensão
Educação profissional de nível
tecnológico
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Educação profissional de nivel
técnico.
Educação profissional de nivel
técnico.
Educação profissional de nivel
técnico.
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.

CNAE 2.2

8512-1/00

Educação infantil - Pré-escola.

Educação infantil - creche

8511-2/00

Ensino fundamental

7490-1/99
6621-5/01
6911-7/02
7119-7/04

8650-0/99
5920-1/00
8520-1/00
8513-9/00
8520-1/00
8531-7/00
8532-5/00
8533-3/00
8542-2/00
8599-6/99
8541-4/00
8541-4/00
8541-4/00
8599-6/99
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7490-1/99
6621-5/01
6911-7/02
7119-7/04

8650-0/99
5920-1/00
8520-1/00
8513-9/00
8520-1/00
8531-7/00
8532-5/00
8533-3/00
8542-2/00
8599-6/99
8541-4/00
8541-4/00
8541-4/00
8599-6/99

7490-1/99
6621-5/01
6911-7/02
7119-7/04

8650-0/99
5920-1/00
8520-1/00
8513-9/00
8520-1/00
8531-7/00
8532-5/00
8533-3/00
8542-2/00
8599-6/99
8541-4/00
8541-4/00
8541-4/00
8599-6/99

Descrição CNAE 2.3
Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Peritos e avaliadores de seguros
Atividades auxiliares da justiça
Serviços de perícia técnica
relacionados à segurança do
trabalho
Atividades de profissionais da
área de saúde não especificadas
anteriormente
Atividades de gravação de som e
de edição de música
Ensino médio.
Ensino fundamental
Ensino médio.
Educação superior - graduação.
Educação superior - graduação e
pós-graduação.
Educação superior - pósgraduação e extensão
Educação profissional de nível
tecnológico
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Educação profissional de nivel
técnico.
Educação profissional de nivel
técnico.
Educação profissional de nivel
técnico.
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.34.04.4
2.34.05.2

Descrição CAE

CNAE 2.0

ENSINO ARTÍSTICO

8592-9/99

ENSINO DE INSTRUMENTOS
8592-9/03
MUSICAIS

2.34.06.0

CURSO DE DESENHO

8592-9/99

2.34.07.9

CURSO DE MODELAGEM

8592-9/99

2.34.08.7

CURSO DE ARTE TEATRAL 8592-9/02

Descrição CNAE 2.0
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente

CNAE 2.1

Ensino de música

8592-9/03

Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de artes cênicas, exceto
dança

8592-9/99

8592-9/99
8592-9/99
8592-9/02

Descrição CNAE 2.1
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente

CNAE 2.2

Ensino de música

8592-9/03

Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de artes cênicas, exceto
dança

8592-9/99

8592-9/99
8592-9/99
8592-9/02

Descrição CNAE 2.2
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente

CNAE 2.3

Ensino de música

8592-9/03

Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de artes cênicas, exceto
dança

8592-9/99

8592-9/99
8592-9/99
8592-9/02

Descrição CNAE 2.3
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de música
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de artes cênicas, exceto
dança

2.34.09.5

CURSO DE ORATÓRIA

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
8599-6/04
profissional e gerencial.

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

2.34.10.9

CURSO DE DECORAÇÃO

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
8599-6/04
profissional e gerencial.

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

2.34.11.7

CURSO DE FOTOGRAFIA

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
8599-6/04
profissional e gerencial.

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

2.34.12.5

CURSO DE IOGA

8592-9/99

CURSO DE CINEGRAFIA

8592-9/02

Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de artes cênicas, exceto
dança
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências sociais e
humanas
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.

Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de artes cênicas, exceto
dança
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências sociais e
humanas
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.

2.34.13.3
2.34.14.1
2.34.15.0
2.35.01.6

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E
CULTURAL
PESQUISA EM CIÊNCIAS
ARTÍSTICAS E
TECNOLÓGICAS

8592-9/99
7220-7/00

CURSO DE DATILOGRAFIA 8599-6/99

Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de artes cênicas, exceto
dança
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências sociais e
humanas
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.

8592-9/99
8592-9/02
8592-9/99
7220-7/00
8599-6/99

Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de artes cênicas, exceto
dança
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências sociais e
humanas
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.

8592-9/99
8592-9/02
8592-9/99
7220-7/00
8599-6/99

8592-9/99
8592-9/02
8592-9/99
7220-7/00
8599-6/99

2.35.02.4

CURSO PRÁTICO DE
MOTORISTA

8599-6/01

Formação de condutores

8599-6/01

Formação de condutores

8599-6/01

Formação de condutores

2.35.03.2

CURSO DE CORTE E
COSTURA

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
8599-6/04
profissional e gerencial.

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente

8592-9/99

Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente

8592-9/99

Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente

Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente

2.35.04.0

CURSO DE ARTE CULINÁRIA 8592-9/99

8599-6/01

8592-9/99

Formação de condutores

2.35.05.9

CURSO DE BARBEIRO E
CABELEIREIRO

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
8599-6/04
profissional e gerencial.

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

2.35.06.7

CURSO DE DEFESA
PESSOAL

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
8599-6/04
profissional e gerencial.

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8591-1/00

Ensino de esportes

8591-1/00

Ensino de esportes

8591-1/00

Ensino de esportes

Ensino de esportes

2.35.07.5
2.35.08.3
2.35.09.1
2.35.10.5
2.35.11.3
2.35.12.1

CURSO DE PRÁTICA
ESPORTIVA
CURSO PREPARATÓRIO
PARA CONCURSOS
CURSO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA FÍSICA
CURSO DE RECREAÇÃO E
JOGOS
CURSO POR
CORRESPONDÊNCIA

8599-6/05
9313-1/00
8599-6/99
8599-6/99

CURSO DE TAQUIGRAFIA E
8599-6/04
ESTENOGRAFIA

Cursos preparatórios para
concursos
Atividades de condicionamento
físico.
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/05
9313-1/00
8599-6/99
8599-6/99
8599-6/04

Cursos preparatórios para
concursos
Atividades de condicionamento
físico.
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.
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8599-6/05
9313-1/00
8599-6/99
8599-6/99
8599-6/04

Cursos preparatórios para
concursos
Atividades de condicionamento
físico.
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.

8591-1/00
8599-6/05
9313-1/00
8599-6/99
8599-6/99

Treinamento em desenvolvimento
8599-6/04
profissional e gerencial.

Cursos preparatórios para
concursos
Atividades de condicionamento
físico.
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.35.13.0

2.35.14.8

2.35.15.6

2.35.16.4
2.35.17.2
2.35.20.2

2.35.21.0
2.35.22.9
2.35.33.4
2.35.34.2
2.35.35.0
2.35.36.9
2.35.38.5
2.35.39.3
2.35.39.3

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
8599-6/04
profissional e gerencial.

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

Treinamento em informática

8599-6/03

Treinamento em informática

8599-6/03

Treinamento em informática

Treinamento em informática

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
8599-6/04
profissional e gerencial.

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
8599-6/04
profissional e gerencial.

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8592-9/02

Ensino de artes cênicas, exceto
dança

8592-9/02

Ensino de artes cênicas, exceto
dança

8592-9/02

Ensino de artes cênicas, exceto
dança

Ensino de artes cênicas, exceto
dança

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
8599-6/04
profissional e gerencial.

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
8599-6/04
profissional e gerencial.

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

Ensino de esportes

8591-1/00

Ensino de esportes

8591-1/00

Ensino de esportes

8591-1/00

Ensino de esportes

Ensino de esportes

8591-1/00

Ensino de esportes

8591-1/00

Ensino de esportes

8591-1/00

Ensino de esportes

Ensino de esportes

8591-1/00

Ensino de esportes

8591-1/00

Ensino de esportes

8591-1/00

Ensino de esportes

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
8599-6/04
profissional e gerencial.

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente

Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente

CURSO DE MECANOGRAFIA 8599-6/04
CURSO DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS

8599-6/03

CURSO DE MASSAGISTA E
8599-6/04
ESTETICISTA
CURSO DE
APERFEIÇOAMENTO
PROFISSIONAL
CURSO DE EXPRESSÃO
CORPORAL

CURSO DE AUXILIARES DE
8599-6/04
SERVIÇOS MÉDICOS
CURSO DE RAIO X

8599-6/04

CURSO DE NATAÇÃO
8591-1/00
CURSO DE ATIVIDADES SUB
8591-1/00
AQUÁTICAS
CURSO DE VÔO LIVRE
8591-1/00
CURSO DE TRÁFEGO
AÉREO

8599-6/04

ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 8599-6/99
CURSO DE
PARAPSICOLOGIA
CURSO DE PILOTO DE
AERONAVE
CURSO DE PILOTO DE
AERONAVE

8592-9/99

2.35.48.2

8599-6/01

Formação de condutores

8599-6/02

Cursos de pilotagem

8599-6/02

Cursos de pilotagem

8599-6/02

Cursos de pilotagem

8599-6/02

Cursos de pilotagem

2.36.01.2
2.36.01.2
2.36.01.2

8592-9/99
8592-9/99
8599-6/99

CURSO DE ARTES MARCIAIS 8592-9/99
CURSO DE BEBIDAS
ASILO CASA DE
RECOLHIMENTO
ASILO CASA DE
RECOLHIMENTO
ASILO CASA DE
RECOLHIMENTO

8592-9/99

Formação de condutores

8592-9/99

2.35.46.6

8592-9/99

8599-6/99

8599-6/01

CURSOS EXOTÉRICOS

CURSO DE MAQUIAGEM

8599-6/99

Formação de condutores

2.35.41.5

2.35.45.8

8592-9/99

Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente

8599-6/01

8599-6/99

2.35.43.1

8599-6/99

8592-9/02

Formação de condutores

CURSO DE NÁUTICA

CURSO LIVRE DA
NATUREZA ECOLOGIA E
CULTURA INDÍGENA
CURSO DE
SHIATSUTERAPIA

Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente

8599-6/03

Descrição CNAE 2.3

8599-6/01

2.35.40.7

2.35.42.3

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

CNAE 2.3

8592-9/99
8711-5/01
8711-5/02
8711-5/05

Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Clínicas e residências geriátricas
Instituições de longa permanência
para idosos
Condomínios residenciais para
idosos

8599-6/99
8592-9/99
8592-9/99
8592-9/99
8599-6/99
8592-9/99
8592-9/99
8711-5/01
8711-5/02
8711-5/05

Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Clínicas e residências geriátricas
Instituições de longa permanência
para idosos
Condomínios residenciais para
idosos
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8599-6/99
8592-9/99
8592-9/99
8592-9/99
8599-6/99
8592-9/99
8592-9/99
8711-5/01
8711-5/02
8711-5/05

Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Clínicas e residências geriátricas

8599-6/99
8592-9/99
8592-9/99
8592-9/99
8599-6/99
8592-9/99
8592-9/99
8711-5/01

Instituições de longa permanência
8711-5/02
para idosos
Condomínios residenciais para
8711-5/05
idosos

Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente.
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Ensino de arte e cultura não
especificado anteriormente
Clínicas e residências geriátricas
Instituições de longa permanência
para idosos
Condomínios residenciais para
idosos

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

8730-1/02

Albergues assistenciais

8730-1/02

Albergues assistenciais

8730-1/02

Albergues assistenciais

8730-1/02

Albergues assistenciais

8730-1/01
8730-1/02

Orfanatos
Albergues assistenciais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
Atividades de organizações
religiosas
Atividades de organizações
religiosas
Atividades de organizações
religiosas
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Centros de apoio a pacientes com
câncer e com AIDS
Albergues assistenciais
Atividades de assistência social
prestadas em residências coletivas
e particulares não especificadas
anteriormente
Serviços de assistência social sem
alojamento
Atividades de organizações
sindicais
Atividades de organizações
associativas profissionais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente

8730-1/01
8730-1/02

Orfanatos
Albergues assistenciais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
Atividades de organizações
religiosas
Atividades de organizações
religiosas
Atividades de organizações
religiosas
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Centros de apoio a pacientes com
câncer e com AIDS
Albergues assistenciais
Atividades de assistência social
prestadas em residências coletivas
e particulares não especificadas
anteriormente
Serviços de assistência social sem
alojamento

8730-1/01
8730-1/02

Orfanatos
Albergues assistenciais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
Atividades de organizações
religiosas ou filosóficas
Atividades de organizações
religiosas ou filosóficas
Atividades de organizações
religiosas ou filosóficas
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Centros de apoio a pacientes com
câncer e com AIDS
Albergues assistenciais
Atividades de assistência social
prestadas em residências
coletivas e particulares não
especificadas anteriormente
Serviços de assistência social sem
alojamento
Atividades de organizações
sindicais
Outras atividades associativas
profissionais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente

8730-1/01
8730-1/02

Orfanatos
Albergues assistenciais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
Atividades de organizações
religiosas ou filosóficas
Atividades de organizações
religiosas ou filosóficas
Atividades de organizações
religiosas ou filosóficas
Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares
Centros de apoio a pacientes com
câncer e com AIDS
Albergues assistenciais
Atividades de assistência social
prestadas em residências
coletivas e particulares não
especificadas anteriormente
Serviços de assistência social sem
alojamento
Atividades de organizações
sindicais
Outras atividades associativas
profissionais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

2.38.03.1

COOPERATIVA DE COMPRA
6424-7/03
E VENDA COMUM

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

2.38.04.0

COOPERATIVA DE
6424-7/03
CONSUMO REEMBOLSÁVEL

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

2.38.05.8

COOPERATIVA DE CRÉDITO
6424-7/02
MÚTUO

Cooperativas centrais de crédito

6424-7/02

Cooperativas centrais de crédito

6424-7/02

Cooperativas centrais de crédito

6424-7/02

Cooperativas centrais de crédito

2.36.01.2
2.36.02.0
2.36.02.0
2.36.04.7

Descrição CAE
ASILO CASA DE
RECOLHIMENTO
ORFANATO PATRONATO
ORFANATO PATRONATO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 9499-5/00

2.36.05.5

ORDEM RELIGIOSA

9491-0/00

2.36.06.3

ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA

9491-0/00

2.36.08.0

ASSISTÊNCIA PASTORAL

9491-0/00

2.36.09.8

ASSISTÊNCIA SOCIAL

8550-3/02

2.36.09.8

ASSISTÊNCIA SOCIAL

8711-5/04

2.36.09.8

ASSISTÊNCIA SOCIAL

8730-1/02

2.36.09.8

ASSISTÊNCIA SOCIAL

8730-1/99

2.36.09.8

ASSISTÊNCIA SOCIAL

8800-6/00

2.37.01.9

SINDICATO

9420-1/00

2.37.02.7

ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

9412-0/00

2.37.03.5

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS
DE BAIRRO

9499-5/00

2.37.04.3

FEDERAÇÃO DE CLASSE

9411-1/00

2.37.05.1

CONFEDERAÇÃO DE
CLASSE

9411-1/00

2.37.06.0

CÂMARA DE COMÉRCIO

9411-1/00

2.37.07.8

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA
DOS DIREITOS AUTORAIS

9499-5/00

2.37.08.6

COMITÊ EXECUTIVO DE
CONFERENCIAIS

9411-1/00

2.37.09.4
2.38.01.5
2.38.02.3

ASSOCIAÇÃO DE
CRIADORES DE ANIMAIS
COOPERATIVA DE
PRODUÇÃO
COOPERATIVA DE
TRABALHO

9499-5/00

9499-5/00
9491-0/00
9491-0/00
9491-0/00
8550-3/02
8711-5/04
8730-1/02
8730-1/99

8800-6/00
9420-1/00
9412-0/00
9499-5/00
9411-1/00

9411-1/00

9411-1/00
9499-5/00
9411-1/00
9499-5/00

9499-5/00
9491-0/00
9491-0/00
9491-0/00
8550-3/02
8711-5/04
8730-1/02
8730-1/99

8800-6/00

Atividades de organizações sindicais 9420-1/00
Atividades de organizações
associativas profissionais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
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9412-0/99
9499-5/00
9411-1/00

9411-1/00

9411-1/00
9499-5/00
9411-1/00
9499-5/00

9499-5/00
9491-0/00
9491-0/00
9491-0/00
8550-3/02
8711-5/04
8730-1/02
8730-1/99

8800-6/00
9420-1/00
9412-0/99
9499-5/00
9411-1/00

9411-1/00

9411-1/00
9499-5/00
9411-1/00
9499-5/00

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.38.05.8
2.38.05.8
2.38.06.6
2.38.07.4
2.38.08.2
2.38.09.0
2.38.10.4

2.38.11.2
2.38.12.0
2.39.01.1
2.39.02.0

2.39.07.0

2.39.08.9

Descrição CAE
COOPERATIVA DE CRÉDITO
MÚTUO
COOPERATIVA DE CRÉDITO
MÚTUO
COOPERATIVA EDITORA E
DE CULTURA
COOPERATIVA MISTA
FEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS
COOPERATIVA ESCOLAR
COOPERATIVA DE
ABASTECIMENTO E
BENEFICIAMENTOIC DE
PRODUTOS
COOPERATIVA DE
SEGUROS
COOPERATIVA
HABITACIONAL
REPARAÇÃO E GRAVAÇÃO
DE JÓIAS

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/04

Cooperativas de crédito rural

6424-7/04

Cooperativas de crédito rural

6424-7/04

Cooperativas de crédito rural

6424-7/04

Cooperativas de crédito rural

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

6424-7/03

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo
Atividades de organizações
associativas patronais e
empresariais
Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

6424-7/03

Cooperativas de crédito mútuo

9529-1/06

Reparação de jóias

9529-1/06

Reparação de jóias

9529-1/06

Reparação de jóias

9529-1/06

Reparação de jóias

Reparação de relógios

9529-1/03

Reparação de relógios

9529-1/03

Reparação de relógios

9529-1/03

Reparação de relógios

9411-1/00

REPARAÇÃO DE RELÓGIOS 9529-1/03

CONSERTO DE CANETAS

9529-1/99

CONSERTO DE ISQUEIROS 9529-1/99

2.39.09.7

GRAVAÇÃO EM OBJETOS

9529-1/99

2.39.10.0

AVALIAÇÃO DE JÓIAS E
PEDRAS PRECIOSAS

8299-7/99

2.39.12.7

OURIVESARIA

3211-6/02

2.39.13.5

CLASSIFICAÇÃO DE
PEDRAS PRECIOSAS E
SEMIPRECIOSAS

8299-7/99

2.39.15.1
2.39.16.0

LAPIDAÇÃO DE PEDRAS
PRECIOSAS E
SEMIPRECIOSAS
CRAVAÇÃO DE JÓIAS
POLIMENTO EM JÓIAS

2.40.01.0

LANTERNAGEM

4520-0/02

2.40.03.6

PINTURA DE VEÍCULOS

4520-0/02

2.39.14.3

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente
Fabricação de artefatos de joalheria
e ourivesaria
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

9411-1/00

9529-1/99

9529-1/99

9529-1/99

8299-7/99

3211-6/02

8299-7/99

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente
Fabricação de artefatos de joalheria
e ourivesaria
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

9411-1/00

9529-1/99

9529-1/99

9529-1/99

8299-7/99

3211-6/02

8299-7/99

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente
Fabricação de artefatos de
joalheria e ourivesaria
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

9411-1/00

9529-1/99

9529-1/99

9529-1/99

8299-7/99

3211-6/02

8299-7/99

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente
Fabricação de artefatos de
joalheria e ourivesaria
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

3211-6/01

Lapidação de gemas

3211-6/01

Lapidação de gemas

3211-6/01

Lapidação de gemas

3211-6/01

Lapidação de gemas

9529-1/06
9529-1/06

Reparação de jóias
Reparação de jóias
Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores
Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores

9529-1/06
9529-1/06

Reparação de jóias
Reparação de jóias

9529-1/06
9529-1/06

9529-1/06
9529-1/06

4520-0/02

Serviços de lanternagem ou funilaria
4520-0/02
e pintura de veículos automotores

4520-0/02

Serviços de lanternagem ou funilaria
4520-0/02
e pintura de veículos automotores

Reparação de jóias
Reparação de jóias
Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores
Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores

Reparação de jóias
Reparação de jóias
Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores
Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores
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4520-0/02

4520-0/02

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

2.40.06.0

POLIMENTO EM VEÍCULOS 4520-0/05

2.41.01.6

AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS 9529-1/99

2.41.04.0

CHAVEIRO, SERVIÇOS DE

9529-1/02

2.41.06.7

FERRARIA, SERVIÇOS DE

9529-1/99

2.41.08.3

TORNEARIA, SERVIÇOS DE 2539-0/00

2.41.10.5

SERRALHARIA

4330-4/02

2.41.12.1

REPARAÇÃO DE ARMAS E
FERRAMENTAS

3314-7/13

2.41.12.1

REPARAÇÃO DE ARMAS E
FERRAMENTAS

9529-1/99

2.41.14.8

CUTELARIA

9529-1/99

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Serviços de lavagem, lubrificação e
4520-0/05
polimento de veículos automotores

Serviços de lavagem, lubrificação e
4520-0/05
polimento de veículos automotores

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente
Chaveiros
9529-1/02
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente
Chaveiros
9529-1/02
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Descrição CNAE 2.2
Serviços de lavagem, lubrificação
e polimento de veículos
automotores
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Chaveiros
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em
metais

Serviços de usinagem, tornearia e
solda

2539-0/01

Serviços de usinagem, tornearia e
2539-0/01
solda

Serviços de usinagem, tornearia e
solda

Instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de 4330-4/02
qualquer material

Instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de
qualquer material

4330-4/02

Instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material

Instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material

Manutenção e reparação de
3314-7/13
máquinas-ferramenta
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Manutenção e reparação de
3314-7/13
máquinas-ferramenta
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Manutenção e reparação de
máquinas-ferramenta
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

2539-0/01

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

CNAE 2.3
4520-0/05

9529-1/99
9529-1/02
9529-1/99

4330-4/02

3314-7/13

9529-1/99

9529-1/99

Descrição CNAE 2.3
Serviços de lavagem, lubrificação
e polimento de veículos
automotores
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Chaveiros
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

Manutenção e reparação de
máquinas-ferramenta
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

2.41.15.6

REPARAÇÃO DE MATERIAL
0311-6/04
DE CAÇA E PESCA

Atividades de apoio à pesca em
água salgada

0311-6/04

Atividades de apoio à pesca em
água salgada

0311-6/04

Atividades de apoio à pesca em
água salgada

0311-6/04

Atividades de apoio à pesca em
água salgada

2.41.15.6

REPARAÇÃO DE MATERIAL
0312-4/04
DE CAÇA E PESCA

Atividades de apoio à pesca em
água doce

0312-4/04

Atividades de apoio à pesca em
água doce

0312-4/04

Atividades de apoio à pesca em
água doce

0312-4/04

Atividades de apoio à pesca em
água doce

2.41.15.6

REPARAÇÃO DE MATERIAL
9529-1/99
DE CAÇA E PESCA

2.41.16.4

2.42.01.2

REPARAÇÃO DE
FERRAMENTAS

9529-1/99

DOURAÇÃO NIQUELAGEM
2539-0/00
CROMAGEM GALVANIZAÇÃO

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em
metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

9529-1/99

9529-1/99

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

2.42.02.0

GALVANOPLASTIA

2539-0/00

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em
metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2.42.03.9

ANODIZAÇÃO

2539-0/00

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em
metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.42.04.7

2.42.05.5

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

BENEFICIAMENTO DE
PEÇAS PARA TERCEIROS

2539-0/00

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em
metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

NIQUELAGEM E CROMAGEM 2539-0/00

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em
metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2.42.06.3

GALVANIZAÇÃO

2539-0/00

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em
metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2.42.07.1

BENEFICIAMENTO DE
METAIS

2539-0/00

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em
metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2.42.07.1

BENEFICIAMENTO DE
METAIS

2599-3/02

Serviço de corte e dobra de metais

2599-3/02

Serviço de corte e dobra de
metais

2599-3/02

Serviço de corte e dobra de
metais

2.42.08.0

USINAGEM

2539-0/00

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em
metais

2539-0/01

Serviços de usinagem, tornearia e
solda

2539-0/01

Serviços de usinagem, tornearia e
2539-0/01
solda

Serviços de usinagem, tornearia e
solda

2.42.09.8

FUNDIÇÃO

2451-2/00

Fundição de ferro e aço

2451-2/00

Fundição de ferro e aço

2451-2/00

Fundição de ferro e aço

2451-2/00

Fundição de ferro e aço

2.43.01.9

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
3314-7/03
E APARELHOS INDUSTRIAIS

Manutenção e reparação de
válvulas industriais

3314-7/03

Manutenção e reparação de válvulas
3314-7/03
industriais

Manutenção e reparação de
válvulas industriais

3314-7/03

Manutenção e reparação de
válvulas industriais

2.43.01.9

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
3314-7/04
E APARELHOS INDUSTRIAIS

Manutenção e reparação de
compressores.

3314-7/04

Manutenção e reparação de
compressores.

Manutenção e reparação de
compressores.

3314-7/04

Manutenção e reparação de
compressores.

2.43.01.9

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
3314-7/18
E APARELHOS INDUSTRIAIS

2.43.01.9

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
3314-7/19
E APARELHOS INDUSTRIAIS

2.43.01.9

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
3314-7/20
E APARELHOS INDUSTRIAIS

2.43.01.9

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
3314-7/20
E APARELHOS INDUSTRIAIS

2.43.01.9

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
3314-7/21
E APARELHOS INDUSTRIAIS

2.43.01.9

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
3314-7/22
E APARELHOS INDUSTRIAIS

Manutenção e reparação de
máquinas para a indústria
metalúrgica, exceto máquinasferramenta
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para as
indústrias de alimentos, bebidas e
fumo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos para a
indústria de celulose, papel e
papelão e artefatos
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos para a
indústria do plástico

3314-7/18

3314-7/19

3314-7/20

3314-7/20

3314-7/21

3314-7/22

Manutenção e reparação de
máquinas para a indústria
metalúrgica, exceto máquinasferramenta
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para as
indústrias de alimentos, bebidas e
fumo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos para a
indústria de celulose, papel e
papelão e artefatos
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos para a
indústria do plástico
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3314-7/04

3314-7/18

3314-7/19

3314-7/20

3314-7/20

3314-7/21

3314-7/22

Manutenção e reparação de
máquinas para a indústria
metalúrgica, exceto máquinasferramenta
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para as
indústrias de alimentos, bebidas e
fumo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos para a
indústria de celulose, papel e
papelão e artefatos
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos para a
indústria do plástico

3314-7/18

3314-7/19

3314-7/20

3314-7/20

3314-7/21

3314-7/22

Manutenção e reparação de
máquinas para a indústria
metalúrgica, exceto máquinasferramenta
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para as
indústrias de alimentos, bebidas e
fumo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos para a
indústria de celulose, papel e
papelão e artefatos
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos para a
indústria do plástico

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

3314-7/11

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
agricultura e pecuária

2.43.02.7

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS PARA 3314-7/11
AGRICULTURA

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
agricultura e pecuária

3314-7/11

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
agricultura e pecuária

3314-7/11

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
agricultura e pecuária

2.43.03.5

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
E APARELHOS
9521-5/00
DOMÉSTICOS

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

9521-5/00

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

9521-5/00

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de 9521-5/00
uso pessoal e doméstico

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

2.43.04.3

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
3314-7/09
PARA ESCRITÓRIO

Manutenção e reparação de
máquinas de escrever, calcular e de
3314-7/09
outros equipamentos nãoeletrônicos para escritório

Manutenção e reparação de
máquinas de escrever, calcular e de
3314-7/09
outros equipamentos nãoeletrônicos para escritório

Manutenção e reparação de
máquinas de escrever, calcular e
de outros equipamentos nãoeletrônicos para escritório

Manutenção e reparação de
máquinas de escrever, calcular e
de outros equipamentos nãoeletrônicos para escritório

2.43.05.1

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
DE PROCESSAMENTO DE 9511-8/00
DADOS

Reparação e manutenção de
computadores e de equipamentos
periféricos

Reparação e manutenção de
computadores e de equipamentos
periféricos

Reparação e manutenção de
computadores e de equipamentos 9511-8/00
periféricos

Reparação e manutenção de
computadores e de equipamentos
periféricos

2.43.06.0

REPARAÇÃO DE BALANÇAS
BÁSCULAS E MÁQUINAS DE 3314-7/10
FATIAR

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso
3314-7/10
geral não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso
3314-7/10
geral não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
máquinas, equipamentos e
3314-7/08
aparelhos para transporte e
elevação de cargas

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
uso geral não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
uso geral não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
máquinas, equipamentos e
aparelhos para transporte e
elevação de cargas

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
uso geral não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
uso geral não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
máquinas, equipamentos e
aparelhos para transporte e
elevação de cargas

Instalação, manutenção e reparação
de elevadores, escadas e esteiras
4329-1/03
rolantes

Instalação, manutenção e
reparação de elevadores, escadas 4329-1/03
e esteiras rolantes

Instalação, manutenção e
reparação de elevadores, escadas
e esteiras rolantes

Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação
Manutenção e reparação de
máquinas, equipamentos e
aparelhos para transporte e
elevação de cargas

Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
3312-1/03
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação
Manutenção e reparação de
máquinas, equipamentos e
3314-7/08
aparelhos para transporte e
elevação de cargas

Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação
Manutenção e reparação de
máquinas, equipamentos e
aparelhos para transporte e
elevação de cargas

2.43.07.8

2.43.08.6

2.43.08.6

2.43.09.4

REPARAÇÃO DE BOMBAS
DE GASOLINA E OUTROS
COMBUSTIV

3314-7/10

REPARAÇÃO DE
APARELHOS DE
3314-7/08
TRANSPORTE E ELEVAÇÃO
DE CARGA
REPARAÇÃO DE
APARELHOS DE
4329-1/03
TRANSPORTE E ELEVAÇÃO
DE CARGA
REPARAÇÃO DE
APARELHOS E
3312-1/03
EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS

2.43.10.8

REPARAÇÃO DE
ELEVADORES E ESCADAS
ROLANTES

3314-7/08

2.43.10.8

REPARAÇÃO DE
ELEVADORES E ESCADAS
ROLANTES

4329-1/03

2.43.11.6

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENCÃO DE
MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

3312-1/02

2.43.11.6

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENCÃO DE
MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

3313-9/01

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso
geral não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso
geral não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
máquinas, equipamentos e
aparelhos para transporte e
elevação de cargas
Instalação, manutenção e
reparação de elevadores, escadas
e esteiras rolantes, exceto de
fabricação própria
Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação
Manutenção e reparação de
máquinas, equipamentos e
aparelhos para transporte e
elevação de cargas
Instalação, manutenção e
reparação de elevadores, escadas
e esteiras rolantes, exceto de
fabricação própria

9511-8/00

3314-7/10

3314-7/10

3314-7/08

4329-1/03

3312-1/03

3314-7/08

9511-8/00

3312-1/03

3314-7/08

3314-7/09

3314-7/10

3314-7/10

3314-7/08

4329-1/03

Instalação, manutenção e reparação
de elevadores, escadas e esteiras
4329-1/03
rolantes

Instalação, manutenção e
reparação de elevadores, escadas 4329-1/03
e esteiras rolantes

Instalação, manutenção e
reparação de elevadores, escadas
e esteiras rolantes

Manutenção e reparação de
aparelhos e instrumentos de
medida, teste e controle

3312-1/02

Manutenção e reparação de
aparelhos e instrumentos de
medida, teste e controle

3312-1/02

Manutenção e reparação de
aparelhos e instrumentos de
medida, teste e controle

3312-1/02

Manutenção e reparação de
aparelhos e instrumentos de
medida, teste e controle

Manutenção e reparação de
geradores, transformadores e
motores elétricos

3313-9/01

Manutenção e reparação de
geradores, transformadores e
motores elétricos

3313-9/01

Manutenção e reparação de
geradores, transformadores e
motores elétricos

3313-9/01

Manutenção e reparação de
geradores, transformadores e
motores elétricos
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.43.11.6

2.43.11.6

2.43.11.6

2.43.11.6

2.43.11.6

2.43.11.6

2.43.11.6

2.43.11.6

2.43.12.4

2.43.13.2

Descrição CAE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENCÃO DE
MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENCÃO DE
MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENCÃO DE
MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENCÃO DE
MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENCÃO DE
MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENCÃO DE
MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENCÃO DE
MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENCÃO DE
MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

3314-7/04

Manutenção e reparação de
compressores.

3314-7/04

Manutenção e reparação de
compressores.

3314-7/04

Manutenção e reparação de
compressores.

3314-7/04

Manutenção e reparação de
compressores.

3314-7/05

Manutenção e reparação de
equipamentos de transmissão para 3314-7/05
fins industriais

Manutenção e reparação de
equipamentos de transmissão para
fins industriais

3314-7/05

Manutenção e reparação de
equipamentos de transmissão
para fins industriais

3314-7/05

Manutenção e reparação de
equipamentos de transmissão
para fins industriais

3314-7/06

Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e
equipamentos para instalações
térmicas

3314-7/06

Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e
equipamentos para instalações
térmicas

3314-7/06

Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e
equipamentos para instalações
térmicas

3314-7/06

Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e
equipamentos para instalações
térmicas

3314-7/14

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
prospecção e extração de petróleo

3314-7/14

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
prospecção e extração de petróleo

3314-7/14

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a 3314-7/14
prospecção e extração de petróleo

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
prospecção e extração de petróleo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
uso na extração mineral, exceto
na extração de petróleo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos de
terraplenagem, pavimentação e
construção, exceto tratores
Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e materiais
elétricos não especificados
anteriormente

3314-7/15

3314-7/17

3313-9/99

3319-8/00

REPARAÇÃO DE
3312-1/03
APARELHOS ORTOPÉDICOS
REPARAÇÃO DE
APARELHOS DE SOLDAR

3314-7/13

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso
3314-7/15
na extração mineral, exceto na
extração de petróleo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos de
3314-7/17
terraplenagem, pavimentação e
construção, exceto tratores
Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e materiais
3313-9/99
elétricos não especificados
anteriormente

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso
3314-7/15
na extração mineral, exceto na
extração de petróleo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos de
3314-7/17
terraplenagem, pavimentação e
construção, exceto tratores
Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e materiais
3313-9/99
elétricos não especificados
anteriormente

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
uso na extração mineral, exceto
na extração de petróleo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos de
terraplenagem, pavimentação e
construção, exceto tratores
Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e materiais
elétricos não especificados
anteriormente

Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação
Manutenção e reparação de
máquinas-ferramenta

3319-8/00

3312-1/03

3314-7/13

Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação
Manutenção e reparação de
máquinas-ferramenta

3319-8/00

3314-7/99

Manutenção e reparação de
outras máquinas e equipamentos
para usos industriais não
especificados anteriormente

3314-7/99

Manutenção e reparação de
outras máquinas e equipamentos
para usos industriais não
especificados anteriormente

3314-7/99

Manutenção e reparação de
outras máquinas e equipamentos
para usos industriais não
especificados anteriormente

3314-7/99

Manutenção e reparação de
outras máquinas e equipamentos
para usos industriais não
especificados anteriormente

3314-7/20

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados

3314-7/99

2.43.16.7

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS
3314-7/99
GRÁFICOS

Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos para
3314-7/99
usos industriais não especificados
anteriormente

Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos para
usos industriais não especificados
anteriormente

3314-7/99

Manutenção e reparação de
outras máquinas e equipamentos
para usos industriais não
especificados anteriormente

2.43.17.5

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
3314-7/20
DE COSTURA E TRICÔ

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados

3314-7/20

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados

3314-7/20
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Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

Manutenção e reparação de
outras máquinas e equipamentos
para usos industriais não
especificados anteriormente

Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos para
usos industriais não especificados
anteriormente

2.43.15.9

3319-8/00

3314-7/99

3314-7/13

Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos para
3314-7/99
usos industriais não especificados
anteriormente

REPARAÇÃO DE BOMBAS
INJETORAS

3313-9/99

Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação
Manutenção e reparação de
máquinas-ferramenta

Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos para
usos industriais não especificados
anteriormente

REPARAÇÃO DE
3314-7/99
COMPACTADORES DE LIXO

3314-7/17

Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
3312-1/03
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação
Manutenção e reparação de
3314-7/13
máquinas-ferramenta

3312-1/03

Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos para
3314-7/99
usos industriais não especificados
anteriormente

2.43.14.0

3314-7/15

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.43.18.3

Descrição CAE
CNAE 2.0
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS
APARELHOS E
3321-0/00
EQUIPAMENTOS

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

3321-0/00

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

3321-0/00

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

3321-0/00

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

2.43.19.1

REPARAÇÃO DE
APARELHOS PARA
CAPTAÇÃO DE ENERGIA
SOLAR

3314-7/99

Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos para
3314-7/99
usos industriais não especificados
anteriormente

Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos para
usos industriais não especificados
anteriormente

3314-7/99

Manutenção e reparação de
outras máquinas e equipamentos
para usos industriais não
especificados anteriormente

3314-7/99

Manutenção e reparação de
outras máquinas e equipamentos
para usos industriais não
especificados anteriormente

2.43.20.5

REPARAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS CONTRA
INCÊNDIO

3314-7/99

Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos para
3314-7/99
usos industriais não especificados
anteriormente

Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos para
usos industriais não especificados
anteriormente

3314-7/99

Manutenção e reparação de
outras máquinas e equipamentos
para usos industriais não
especificados anteriormente

3314-7/99

Manutenção e reparação de
outras máquinas e equipamentos
para usos industriais não
especificados anteriormente

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

3321-0/00

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

3321-0/00

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

2.43.21.3

2.43.22.1

2.43.23.0

2.43.24.8

2.43.25.6

2.43.25.6

2.43.26.4

2.43.26.4

MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DE MAQUINAS
3321-0/00
APARARELHOS E
EQUIPAMENTOS
INSTALAÇÃO DE
APARELHOS E
4520-0/07
EQUIPAMENTOS EM
VEÍCULOS AUTOMOTORES
REPARAÇÃO DE
INSTRUMENTOS
ODONTOLÓGICOS

Serviços de instalação, manutenção
e reparação de acessórios para
4520-0/07
veículos automotores

Serviços de instalação, manutenção
e reparação de acessórios para
4520-0/07
veículos automotores

Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
3312-1/03
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
3312-1/03
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação

Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
3312-1/03
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
3312-1/03
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação

Serviços de instalação,
manutenção e reparação de
acessórios para veículos
automotores
Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação

3319-8/00

Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

3319-8/00

Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

3319-8/00

Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

3319-8/00

Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

3314-7/01

Manutenção e reparação de
máquinas motrizes não-elétricas

3314-7/01

Manutenção e reparação de
máquinas motrizes não-elétricas

3314-7/01

Manutenção e reparação de
máquinas motrizes não-elétricas

3314-7/01

Manutenção e reparação de
máquinas motrizes não-elétricas

3312-1/03

REPARAÇÃO MESAS DE
BILHAR SINUCA TOTÓ E JOG 9529-1/99
DE SALÃO
REPARAÇÃO DE
APARELHOS E
EQUIPAMENTOS MÉDICO E
HOSPITALAR
REPARAÇÃO DE
APARELHOS E
EQUIPAMENTOS MÉDICO E
HOSPITALAR
REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

3321-0/00

3312-1/03

3314-7/05

Manutenção e reparação de
equipamentos de transmissão para 3314-7/05
fins industriais
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos de
3314-7/07
refrigeração e ventilação para uso
industrial e comercial

Manutenção e reparação de
equipamentos de transmissão para
fins industriais
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso
industrial e comercial

3314-7/05

4520-0/07

3312-1/03

9529-1/99

3312-1/03

Manutenção e reparação de
equipamentos de transmissão
3314-7/05
para fins industriais
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos de
3314-7/07
refrigeração e ventilação para uso
industrial e comercial

Manutenção e reparação de
equipamentos de transmissão
para fins industriais
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso
industrial e comercial
Manutenção e reparação de
máquinas-ferramenta

2.43.26.4

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
APARELHOS E
3314-7/07
EQUIPAMENTOS

2.43.26.4

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
APARELHOS E
3314-7/13
EQUIPAMENTOS

Manutenção e reparação de
máquinas-ferramenta

3314-7/13

Manutenção e reparação de
máquinas-ferramenta

3314-7/13

Manutenção e reparação de
máquinas-ferramenta

2.43.26.4

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
APARELHOS E
3314-7/14
EQUIPAMENTOS

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
prospecção e extração de petróleo

3314-7/14

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
prospecção e extração de petróleo

3314-7/14

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a 3314-7/14
prospecção e extração de petróleo
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3314-7/07

Serviços de instalação,
manutenção e reparação de
acessórios para veículos
automotores
Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Manutenção e reparação de
aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação

3314-7/13

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
prospecção e extração de petróleo

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso
na extração mineral, exceto na
extração de petróleo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos de
terraplenagem, pavimentação e
construção, exceto tratores
Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e materiais
elétricos não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso
na extração mineral, exceto na
extração de petróleo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos de
terraplenagem, pavimentação e
construção, exceto tratores
Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e materiais
elétricos não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
uso na extração mineral, exceto
na extração de petróleo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos de
terraplenagem, pavimentação e
construção, exceto tratores
Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e materiais
elétricos não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
uso na extração mineral, exceto
na extração de petróleo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos de
terraplenagem, pavimentação e
construção, exceto tratores
Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e materiais
elétricos não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

2.43.26.4

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
APARELHOS E
3314-7/15
EQUIPAMENTOS

2.43.26.4

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
APARELHOS E
3314-7/17
EQUIPAMENTOS

2.43.26.4

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
APARELHOS E
3313-9/99
EQUIPAMENTOS

2.43.26.4

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
APARELHOS E
3319-8/00
EQUIPAMENTOS

2.43.27.2

MANUTENÇÃO E
ASSISTÊNCIA TECNICA DE
9512-6/00
APARELHOS DE
TELECOMUNICAÇÃO

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

9512-6/00

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

9512-6/00

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

9512-6/00

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

2.44.01.5

LAPIDAÇÃO E GRAVAÇÃO
EM LOUÇAS VIDROS E
CRISTAIS

2399-1/01

Decoração, lapidação, gravação,
vitrificação e outros trabalhos em
cerâmica, louça, vidro e cristal

2399-1/01

Decoração, lapidação, gravação,
vitrificação e outros trabalhos em
cerâmica, louça, vidro e cristal

2399-1/01

Decoração, lapidação, gravação,
vitrificação e outros trabalhos em
cerâmica, louça, vidro e cristal

2399-1/01

Decoração, lapidação, gravação,
vitrificação e outros trabalhos em
cerâmica, louça, vidro e cristal

ESPELHAÇÃO EM CRISTAIS 2399-1/01

Decoração, lapidação, gravação,
vitrificação e outros trabalhos em
cerâmica, louça, vidro e cristal

2399-1/01

Decoração, lapidação, gravação,
vitrificação e outros trabalhos em
cerâmica, louça, vidro e cristal

2399-1/01

Decoração, lapidação, gravação,
vitrificação e outros trabalhos em
cerâmica, louça, vidro e cristal

2399-1/01

Decoração, lapidação, gravação,
vitrificação e outros trabalhos em
cerâmica, louça, vidro e cristal

Decoração, lapidação, gravação,
vitrificação e outros trabalhos em
cerâmica, louça, vidro e cristal

2399-1/01

Decoração, lapidação, gravação,
vitrificação e outros trabalhos em
cerâmica, louça, vidro e cristal

2399-1/01

Decoração, lapidação, gravação,
vitrificação e outros trabalhos em
cerâmica, louça, vidro e cristal

2399-1/01

Decoração, lapidação, gravação,
vitrificação e outros trabalhos em
cerâmica, louça, vidro e cristal

2.44.02.3

2.44.03.1

LAPIDAÇÃO DE LENTES

2399-1/01

2.44.04.0

REPARAÇÃO DE
ARTEFATOS DE VIDRO

9529-1/99

2.44.05.8

2.45.01.1

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE
9529-1/99
ARTEFATOS DE VIDRO
RECONDICIONAMENTO E
RECUPERAÇÃO DE
MOTORES ELÉTRICOS

3313-9/01

2.45.02.0

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
E APARELHOS ELÉTRICOS 3314-7/18
INDUSTRIAIS

2.45.02.0

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
E APARARELHOS
3314-7/19
ELÉTRICOS INDUSTRIAIS

2.45.02.0

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
E APARARELHOS
3314-7/20
ELÉTRICOS INDUSTRIAIS

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
geradores, transformadores e
motores elétricos
Manutenção e reparação de
máquinas para a indústria
metalúrgica, exceto máquinasferramenta
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para as
indústrias de alimentos, bebidas e
fumo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados

3314-7/15

3314-7/17

3313-9/99

3319-8/00

9529-1/99

9529-1/99

3313-9/01

3314-7/18

3314-7/19

3314-7/20

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Manutenção e reparação de
geradores, transformadores e
motores elétricos
Manutenção e reparação de
máquinas para a indústria
metalúrgica, exceto máquinasferramenta
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para as
indústrias de alimentos, bebidas e
fumo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados
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3314-7/15

3314-7/17

3313-9/99

3319-8/00

9529-1/99

9529-1/99

3313-9/01

3314-7/18

3314-7/19

3314-7/20

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Manutenção e reparação de
geradores, transformadores e
motores elétricos
Manutenção e reparação de
máquinas para a indústria
metalúrgica, exceto máquinasferramenta
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para as
indústrias de alimentos, bebidas e
fumo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados

3314-7/15

3314-7/17

3313-9/99

3319-8/00

9529-1/99

9529-1/99

3313-9/01

3314-7/18

3314-7/19

3314-7/20

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Manutenção e reparação de
geradores, transformadores e
motores elétricos
Manutenção e reparação de
máquinas para a indústria
metalúrgica, exceto máquinasferramenta
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para as
indústrias de alimentos, bebidas e
fumo
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

2.45.02.0

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
E APARELHOS ELÉTRICOS 3314-7/20
INDUSTRIAIS

2.45.02.0

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
E APARELHOS ELÉTRICOS 3314-7/21
INDUSTRIAIS

2.45.02.0

REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
E APARELHOS ELÉTRICOS 3313-9/99
INDUSTRIAIS

2.45.03.8

REPARAÇÃO DE
APARELHOS
ELETRODOMÉSTICOS

9521-5/00

Descrição CNAE 2.0
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos para a
indústria de celulose, papel e
papelão e artefatos
Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e materiais
elétricos não especificados
anteriormente

CNAE 2.1
3314-7/20

3314-7/21

3313-9/99

Descrição CNAE 2.1
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos para a
indústria de celulose, papel e
papelão e artefatos
Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e materiais
elétricos não especificados
anteriormente

CNAE 2.2
3314-7/20

3314-7/21

3313-9/99

Descrição CNAE 2.2
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos para a
indústria de celulose, papel e
papelão e artefatos
Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e materiais
elétricos não especificados
anteriormente

CNAE 2.3
3314-7/20

3314-7/21

3313-9/99

Descrição CNAE 2.3
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados
Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos para a
indústria de celulose, papel e
papelão e artefatos
Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e materiais
elétricos não especificados
anteriormente

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

9521-5/00

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

9521-5/00

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de 9521-5/00
uso pessoal e doméstico

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico
Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores

2.45.04.6

REPARAÇÃO DE MATERIAL
4520-0/03
ELÉTRICO PARA VEÍCULOS

Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores

4520-0/03

Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores

4520-0/03

Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores

2.45.05.4

REPARAÇÃO DE
CINESCÓPIOS E VÁLVULAS 9521-5/00
ELETRÔNICAS

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

9521-5/00

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

9521-5/00

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de 9521-5/00
uso pessoal e doméstico

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

2.45.06.2

REPARAÇÃO DE
APARELHOS DE GRAVAÇÃO
9521-5/00
TRANSMISSÃO RECEPÇÃO
E AMPLIFICAÇÃO DE SOM

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

9521-5/00

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

9521-5/00

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de 9521-5/00
uso pessoal e doméstico

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico
Montagem e instalação de
sistemas e equipamentos de
iluminação e sinalização em vias
públicas, portos e aeroportos

2.45.07.0

2.45.08.9

REPARAÇÃO DE
APARELHOS DE
SINALIZAÇÃO

4329-1/04

REPARAÇÃO DE RÁDIOS E
9521-5/00
TELEVISORES

2.45.09.7

REPARAÇÃO DE
APARELHOS DE
REFRIGERAÇÃO

3314-7/07

2.45.10.0

REPARAÇÃO DE
LUMINÁRIAS

9529-1/99

2.45.11.9

REPARAÇÃO DE
ACUMULADORES

2722-8/02

2.45.11.9

REPARAÇÃO DE
ACUMULADORES

3313-9/02

2.45.12.7

REPARAÇÃO DE
APARELHOS ELÉTRICOS

9521-5/00

4520-0/03

Montagem e instalação de sistemas
e equipamentos de iluminação e
4329-1/04
sinalização em vias públicas, portos
e aeroportos

Montagem e instalação de sistemas
e equipamentos de iluminação e
4329-1/04
sinalização em vias públicas, portos
e aeroportos

Montagem e instalação de
sistemas e equipamentos de
iluminação e sinalização em vias
públicas, portos e aeroportos

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de 9521-5/00
uso pessoal e doméstico

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso
industrial e comercial
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Recondicionamento de baterias e
acumuladores para veículos
automotores
Manutenção e reparação de
baterias e acumuladores elétricos,
exceto para veículos

Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso
industrial e comercial
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Recondicionamento de baterias e
acumuladores para veículos
automotores
Manutenção e reparação de
baterias e acumuladores elétricos,
exceto para veículos

Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso
industrial e comercial
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Recondicionamento de baterias e
acumuladores para veículos
automotores
Manutenção e reparação de
baterias e acumuladores elétricos,
exceto para veículos
Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

9521-5/00

3314-7/07

9529-1/99

2722-8/02

3313-9/02

9521-5/00

Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso
industrial e comercial
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Recondicionamento de baterias e
acumuladores para veículos
automotores
Manutenção e reparação de baterias
e acumuladores elétricos, exceto
para veículos
Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico
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9521-5/00

3314-7/07

9529-1/99

2722-8/02

3313-9/02

9521-5/00

4329-1/04

3314-7/07

9529-1/99

2722-8/02

3313-9/02

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de 9521-5/00
uso pessoal e doméstico

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

9521-5/00

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

9521-5/00

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de 9521-5/00
uso pessoal e doméstico

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de
uso pessoal e doméstico

9512-6/00

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

9512-6/00

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

9512-6/00

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

9512-6/00

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

9512-6/00

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

9512-6/00

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

9512-6/00

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

9512-6/00

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

INSTALAÇÃO DE ANTENAS 4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

2.45.17.8

ELETRICIDADE EM
4520-0/03
VEÍCULOS AUTOMOTORES

Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores

4520-0/03

Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores

4520-0/03

Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores

4520-0/03

Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores

2.45.18.6

INSTALAÇÃO DE TV A CABO 4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

Manutenção e reparação de
máquinas motrizes não-elétricas

3314-7/01

Manutenção e reparação de
máquinas motrizes não-elétricas

3314-7/01

Manutenção e reparação de
máquinas motrizes não-elétricas

3314-7/01

Manutenção e reparação de
máquinas motrizes não-elétricas

Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

3317-1/01

Manutenção e reparação de
3317-1/01
embarcações e estruturas flutuantes

Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

3317-1/01

Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

Manutenção e reparação de
embarcações para esporte e lazer

3317-1/02

Manutenção e reparação de
embarcações para esporte e lazer

Manutenção e reparação de
3317-1/02
embarcações para esporte e lazer

Manutenção e reparação de
embarcações para esporte e lazer

Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores
Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores
Serviços de alinhamento e
balanceamento de veículos
automotores
Manutenção e reparação de
motocicletas e motonetas

Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores
Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores
Serviços de alinhamento e
balanceamento de veículos
automotores
Manutenção e reparação de
motocicletas e motonetas

2.45.13.5

2.45.14.3

2.45.14.3
2.45.15.1

2.46.01.8

2.46.02.6

2.46.02.6

Descrição CAE

CNAE 2.0

REPARAÇÃO DE
9521-5/00
APARELHOS ELETRÔNICOS
REPARAÇÃO DE
APARELHOS DE
COMUNICAÇÃO
REPARAÇÃO DE
APARELHOS DE
COMUNICAÇÃO

RECONDICIONAMENTO E
RECUPERAÇÃO DE
3314-7/01
MOTORES MARÍTIMOS
REPARAÇÃO DE
EMBARCAÇÕES E
3317-1/01
INSTALAÇÃO DE MOTORES
MARITIMOS
REPARAÇÃO DE
EMBARCAÇÕES E
3317-1/02
INSTALAÇÃO DE MOTORES
MARITIMOS

2.46.03.4

OFICINA MECÂNICA PARA
4520-0/01
VEÍCULOS AUTOMOTORES

2.46.03.4

OFICINA MECÂNICA PARA
4520-0/01
VEÍCULOS AUTOMOTORES

2.46.03.4

OFICINA MECÂNICA PARA
4520-0/02
VEÍCULOS AUTOMOTORES

2.46.03.4

OFICINA MECÂNICA PARA
4520-0/03
VEÍCULOS AUTOMOTORES

2.46.03.4

OFICINA MECÂNICA PARA
4520-0/04
VEÍCULOS AUTOMOTORES

2.46.04.2

REPARAÇÃO DE
MOTOCICLETAS

4543-9/00

2.46.05.0

REPARAÇÃO DE
BICICLETAS E TRICICLOS

9529-1/04

2.46.06.9

2.46.06.9

REPARAÇÃO DE TRATORES
E MÁQUINAS DE
3314-7/12
TERRAPLENAGEM
REPARAÇÃO DE TRATORES
E MÁQUINAS DE
3314-7/16
TERRAPLENAGEM

Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores
Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores
Serviços de alinhamento e
balanceamento de veículos
automotores
Manutenção e reparação de
motocicletas e motonetas
Reparação de bicicletas, triciclos e
outros veículos não-motorizados

4520-0/01

4520-0/01

4520-0/02

4520-0/03

4520-0/04
4543-9/00
9529-1/04

Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores

3317-1/02

4520-0/01

4520-0/01

Serviços de lanternagem ou funilaria
4520-0/02
e pintura de veículos automotores
Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores
Serviços de alinhamento e
balanceamento de veículos
automotores
Manutenção e reparação de
motocicletas e motonetas
Reparação de bicicletas, triciclos e
outros veículos não-motorizados

4520-0/03

4520-0/04
4543-9/00
9529-1/04

CNAE 2.3

4520-0/01

4520-0/01

4520-0/02

4520-0/03

4520-0/04
4543-9/00

Descrição CNAE 2.3

Reparação de bicicletas, triciclos e
9529-1/04
outros veículos não-motorizados

Reparação de bicicletas, triciclos e
outros veículos não-motorizados

Manutenção e reparação de tratores
3314-7/12
agrícolas

Manutenção e reparação de tratores
3314-7/12
agrícolas

Manutenção e reparação de
tratores agrícolas

3314-7/12

Manutenção e reparação de
tratores agrícolas

Manutenção e reparação de
tratores, exceto agrícolas

Manutenção e reparação de
tratores, exceto agrícolas

Manutenção e reparação de
tratores, exceto agrícolas

3314-7/16

Manutenção e reparação de
tratores, exceto agrícolas

3314-7/16

Página 89

3314-7/16

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

2.46.06.9

REPARAÇÃO DE TRATORES
E MÁQUINAS DE
3314-7/17
TERRAPLENAGEM

2.46.07.7

REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
FERROVIÁRIOS E CARRIS 3315-5/00
URBANOS

Descrição CNAE 2.0
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos de
terraplenagem, pavimentação e
construção, exceto tratores

CNAE 2.1
3314-7/17

Descrição CNAE 2.1
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos de
terraplenagem, pavimentação e
construção, exceto tratores

CNAE 2.2
3314-7/17

Manutenção e reparação de
veículos ferroviários

3315-5/00

Manutenção e reparação de
veículos ferroviários

3316-3/01

Manutenção e reparação de
aeronaves, exceto a manutenção na 3316-3/01
pista

3315-5/00

Descrição CNAE 2.2
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos de
terraplenagem, pavimentação e
construção, exceto tratores
Manutenção e reparação de
veículos ferroviários

CNAE 2.3
3314-7/17

3315-5/00

Descrição CNAE 2.3
Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos de
terraplenagem, pavimentação e
construção, exceto tratores
Manutenção e reparação de
veículos ferroviários

2.46.08.5

REPARAÇÃO DE
AERONAVES

3316-3/01

Manutenção e reparação de
aeronaves, exceto a manutenção
na pista

2.46.08.5

REPARAÇÃO DE
AERONAVES

3316-3/02

Manutenção de aeronaves na pista 3316-3/02

Manutenção de aeronaves na pista

Atividades auxiliares dos transportes
aéreos, exceto operação dos
5240-1/99
aeroportos e campos de
aterrissagem

Manutenção e reparação de
aeronaves, exceto a manutenção
na pista
Manutenção de aeronaves na
pista
Atividades auxiliares dos
transportes aéreos, exceto
operação dos aeroportos e
campos de aterrissagem

7112-0/00

Serviços de engenharia

7112-0/00

Serviços de engenharia

7112-0/00

Serviços de engenharia

4520-0/08

Serviços de capotaria

4520-0/08

Serviços de capotaria

4520-0/08

Serviços de capotaria

3316-3/02

2.46.08.5

REPARAÇÃO DE
AERONAVES

5240-1/99

Atividades auxiliares dos
transportes aéreos, exceto
5240-1/99
operação dos aeroportos e campos
de aterrissagem

2.46.10.7

ARMAÇÃO E INSTALAÇÃO
NAVAL

7112-0/00

Serviços de engenharia

2.46.11.5

CAPOTEIRO, SERVIÇOS DE

2.46.12.3

REPARAÇÃO DE
CARROÇARIAS

4520-0/02

Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores

4520-0/02

Serviços de lanternagem ou funilaria
4520-0/02
e pintura de veículos automotores

2.46.13.1

TROCA DE ÓLEOS
LUBRIFICANTES E
ACESSÓRIOS

4520-0/05

Serviços de lavagem, lubrificação e
4520-0/05
polimento de veículos automotores

Serviços de lavagem, lubrificação e
4520-0/05
polimento de veículos automotores

2.46.14.0

RETÍFICA DE MOTORES À
EXPLOSÃO

2950-6/00

2.46.15.8

REPARAÇÃO DE
RADIADORES

4520-0/01

Recondicionamento e recuperação
de motores para veículos
2950-6/00
automotores
Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
4520-0/01
automotores

Recondicionamento e recuperação
de motores para veículos
automotores
Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores

Serviços de instalação, manutenção
e reparação de acessórios para
4520-0/07
veículos automotores

Serviços de instalação, manutenção
e reparação de acessórios para
4520-0/07
veículos automotores

Serviços de instalação, manutenção
e reparação de acessórios para
4520-0/07
veículos automotores

Serviços de instalação, manutenção
e reparação de acessórios para
4520-0/07
veículos automotores

Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

4520-0/01

Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores

3317-1/01

Manutenção e reparação de
3317-1/01
embarcações e estruturas flutuantes

2.46.16.6

2.46.20.4

2.46.21.2

PARABRISAS, SERVIÇOS DE 4520-0/07

INSTALAÇÃO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS EM
AUTOMÓVEIS

4520-0/07

TESTES DE MOTORES PARA
4520-0/01
VEÍCULOS

2950-6/00

4520-0/01

4520-0/01

Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores
Serviços de lavagem, lubrificação
e polimento de veículos
automotores
Recondicionamento e
recuperação de motores para
veículos automotores
Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Serviços de instalação,
manutenção e reparação de
acessórios para veículos
automotores
Serviços de instalação,
manutenção e reparação de
acessórios para veículos
automotores
Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

3316-3/01
3316-3/02

5240-1/99

4520-0/02

4520-0/05

2950-6/00

4520-0/01

4520-0/07

4520-0/07

4520-0/01

Manutenção e reparação de
aeronaves, exceto a manutenção
na pista
Manutenção de aeronaves na
pista
Atividades auxiliares dos
transportes aéreos, exceto
operação dos aeroportos e
campos de aterrissagem

Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores
Serviços de lavagem, lubrificação
e polimento de veículos
automotores
Recondicionamento e
recuperação de motores para
veículos automotores
Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Serviços de instalação,
manutenção e reparação de
acessórios para veículos
automotores
Serviços de instalação,
manutenção e reparação de
acessórios para veículos
automotores
Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

2.46.22.0

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO DE
EMBARCAÇÕES

3317-1/01

2.46.22.0

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO DE
EMBARCAÇÕES

3317-1/01

Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

3317-1/01

Manutenção e reparação de
3317-1/01
embarcações e estruturas flutuantes

Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

3317-1/01

Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

3317-1/01

Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

3317-1/01

Manutenção e reparação de
3317-1/01
embarcações e estruturas flutuantes

Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

3317-1/01

Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

3317-1/02

Manutenção e reparação de
embarcações para esporte e lazer

3317-1/02

Manutenção e reparação de
embarcações para esporte e lazer

Manutenção e reparação de
3317-1/02
embarcações para esporte e lazer

2.46.22.0

2.46.22.0

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO DE
EMBARCAÇÕES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO DE
EMBARCAÇÕES
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3317-1/02

3317-1/01

Manutenção e reparação de
embarcações para esporte e lazer

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.46.23.9

Descrição CAE
CNAE 2.0
REGULAGEM ELETRÔNICA
EM VEÍCULOS
4520-0/01
AUTOMOTORES

2.46.24.7

CONSERVAÇÃO DE
EMBARCAÇÕES

3317-1/01

2.46.24.7

CONSERVAÇÃO DE
EMBARCAÇÕES

3317-1/01

2.46.24.7

CONSERVAÇÃO DE
EMBARCAÇÕES

3317-1/02

Descrição CNAE 2.0
Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

CNAE 2.1
4520-0/01

Descrição CNAE 2.1
Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores

CNAE 2.2
4520-0/01

Descrição CNAE 2.2
Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

CNAE 2.3
4520-0/01

Descrição CNAE 2.3
Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

3317-1/01

Manutenção e reparação de
3317-1/01
embarcações e estruturas flutuantes

Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

3317-1/01

Manutenção e reparação de
3317-1/01
embarcações e estruturas flutuantes

Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

Manutenção e reparação de
embarcações para esporte e lazer

3317-1/02

Manutenção e reparação de
embarcações para esporte e lazer

3317-1/02

Manutenção e reparação de
3317-1/02
embarcações para esporte e lazer

Manutenção e reparação de
embarcações para esporte e lazer

4520-0/01

Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores

4520-0/01

4520-0/02

Serviços de lanternagem ou funilaria
4520-0/02
e pintura de veículos automotores

4520-0/03

Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores

Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores
Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores
Serviços de instalação,
manutenção e reparação de
acessórios para veículos
automotores
Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente
Serviços de instalação,
manutenção e reparação de
acessórios para veículos
automotores
Serviços de instalação,
manutenção e reparação de
acessórios para veículos
automotores
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

3317-1/01

Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

2.46.27.1

RECUPERAÇÃO DE
COMPONENTES DE FREIOS
4520-0/07
PARA VEICULOS
AUTOMOTORES

Serviços de instalação, manutenção
e reparação de acessórios para
4520-0/07
veículos automotores

Serviços de instalação, manutenção
e reparação de acessórios para
4520-0/07
veículos automotores

2.46.28.0

INSTALAÇÃO DE VIDROS EM
4520-0/07
VEÍCULOS

Serviços de instalação, manutenção
e reparação de acessórios para
4520-0/07
veículos automotores

Serviços de instalação, manutenção
e reparação de acessórios para
4520-0/07
veículos automotores

9529-1/99

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores
Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores
Serviços de instalação,
manutenção e reparação de
acessórios para veículos
automotores
Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente
Serviços de instalação,
manutenção e reparação de
acessórios para veículos
automotores
Serviços de instalação,
manutenção e reparação de
acessórios para veículos
automotores
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

5229-0/02

Serviços de reboque de veículos

5229-0/02

Serviços de reboque de veículos

5229-0/02

Serviços de reboque de veículos

5229-0/02

Serviços de reboque de veículos

4731-8/00

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores

4731-8/00

Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores

4732-6/00

Comércio varejista de lubrificantes

Comércio varejista de lubrificantes

Comércio varejista de lubrificantes 4732-6/00

2.46.25.5

REPARAÇÃO DE REBOQUES 4520-0/01

2.46.25.5

REPARAÇÃO DE REBOQUES 4520-0/02

2.46.25.5

REPARAÇÃO DE REBOQUES 4520-0/03

2.46.25.5

REPARAÇÃO DE REBOQUES 4520-0/07

2.46.26.3

2.46.30.1

2.46.32.8
2.46.33.6

2.46.41.7

2.46.41.7

SALVAMENTO DE
EMBARCAÇÕES

REPARAÇÃO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS
ANÁLISE TÉCNICA EM
VEÍCULOS AUTOMOTORES
PLANOS DE ASSISTÊNCIA
PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES
POSTO DE SERVIÇO
REVENDA DE
COMBUSTIVEIS
LUBRIFICANTES SEM
ALIMENTOS E BEBIDAS
POSTO DE SERVIÇO
REVENDA DE
COMBUSTIVEIS
LUBRIFICANTES SEM
ALIMENTOS E BEBIDAS

5239-7/00

Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos
automotores
Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos
automotores
Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos
automotores

3317-1/01

4520-0/03

Serviços de instalação, manutenção
e reparação de acessórios para
4520-0/07
veículos automotores

Serviços de instalação, manutenção
e reparação de acessórios para
4520-0/07
veículos automotores

Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente

5239-7/00

Atividades auxiliares dos transportes
aquaviários não especificadas
5239-7/99
anteriormente

4732-6/00
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4732-6/00

4520-0/01

4520-0/02

4520-0/03

4520-0/07

5239-7/99

4520-0/07

4520-0/07

9529-1/99

Comércio varejista de lubrificantes

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores

4731-8/00

Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores

4732-6/00

Comércio varejista de lubrificantes

4732-6/00

Comércio varejista de lubrificantes 4732-6/00

Comércio varejista de lubrificantes

Reparação de artigos do mobiliário 9529-1/05

Reparação de artigos do mobiliário

9529-1/05

Reparação de artigos do
mobiliário

9529-1/05

Reparação de artigos do
mobiliário

9529-1/99

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

9529-1/99

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

2.47.03.0

REPARAÇÃO DE PERSIANAS 9529-1/05

Reparação de artigos do mobiliário 9529-1/05

Reparação de artigos do mobiliário

9529-1/05

Reparação de artigos do
mobiliário

9529-1/05

Reparação de artigos do
mobiliário

2.47.04.9

REPARAÇÃO E LIMPEZA DE
ART DE TAPEÇARIA E
9529-1/05
CORTINAS

Reparação de artigos do mobiliário 9529-1/05

Reparação de artigos do mobiliário

9529-1/05

Reparação de artigos do
mobiliário

9529-1/05

Reparação de artigos do
mobiliário

2.46.42.5

2.46.42.5

2.47.01.4

2.47.02.2

Descrição CAE
POSTO DE SERVIÇO
REVENDA DE
COMBUSTIVEIS
LUBRIFICANTES COM
ALIMENTOS E BEBIDAS
POSTO DE SERVIÇO
REVENDA DE
COMBUSTIVEIS
LUBRIFICANTES COM
ALIMENTOS E BEBIDAS

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

4731-8/00

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

4732-6/00

Comércio varejista de lubrificantes

RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS 9529-1/05
REPARAÇÃO DE ARTIGOS
DE COLCHOARIA E
ESTOFOS

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

2.47.05.7

DECORAÇÃO

7410-2/01

Design

7410-2/01

Design

7410-2/03

Design de produto

7410-2/03

Design de produto

2.47.05.7

DECORAÇÃO

7410-2/02

Decoração de interiores

7410-2/02

Decoração de interiores

7410-2/02

Design de interiores

7410-2/02

Design de interiores

2.47.07.3

REPARAÇÃO DE
ESTOFADOS

9529-1/05

Reparação de artigos do mobiliário 9529-1/05

Reparação de artigos do mobiliário

9529-1/05

Reparação de artigos do
mobiliário

9529-1/05

Reparação de artigos do
mobiliário

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

2.47.09.0

COLOCAÇÃO DE TAPETES 4330-4/05

2.47.10.3

INSTALAÇÃO DE MÓVEIS

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis
de qualquer material

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis
de qualquer material

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis
3329-5/01
de qualquer material

Serviços de montagem de móveis
de qualquer material

2.47.10.3

INSTALAÇÃO DE MÓVEIS

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis
de qualquer material

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis
de qualquer material

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis
3329-5/01
de qualquer material

Serviços de montagem de móveis
de qualquer material

2.47.10.3

INSTALAÇÃO DE MÓVEIS

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis
de qualquer material

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis
de qualquer material

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis
3329-5/01
de qualquer material

Serviços de montagem de móveis
de qualquer material

2.47.12.0

LAQUEAÇÃO DE MÓVEIS

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis
de qualquer material

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis
de qualquer material

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis
3329-5/01
de qualquer material

Serviços de montagem de móveis
de qualquer material

Instalação de outros equipamentos
3329-5/99
não especificados anteriormente

Instalação de outros equipamentos
não especificados anteriormente

3329-5/99

Instalação de outros
equipamentos não especificados
anteriormente

3329-5/99

Instalação de outros
equipamentos não especificados
anteriormente

Reforma de pneumáticos usados

2212-9/00

Reforma de pneumáticos usados

2212-9/00

Reforma de pneumáticos usados

2212-9/00

Reforma de pneumáticos usados

Serviços de borracharia para
veículos automotores

4520-0/06

Serviços de borracharia para
veículos automotores

4520-0/06

Serviços de borracharia para
veículos automotores

4520-0/06

Serviços de borracharia para
veículos automotores

2.47.15.4

2.48.01.0

2.48.02.9

INSTALAÇÃO DE PERSIANAS 3329-5/99
RECONDICIONAMENTO
RECAUCHUTAGEM
2212-9/00
VULCANIZAÇÃO DE
PNEUMÁTICOS
BORRACHEIRO, SERVIÇOS
4520-0/06
DE
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0
Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
anteriormente

CNAE 2.1

2.49.01.7

CERZIMENTO

1359-6/00

2.49.01.7

CERZIMENTO

1411-8/01

Confecção de roupas íntimas

1411-8/01

2.49.01.7

CERZIMENTO

1412-6/02

Confecção, sob medida, de peças
1412-6/02
do vestuário, exceto roupas íntimas

Confecção, sob medida, de peças
1412-6/02
do vestuário, exceto roupas íntimas

Confecção, sob medida, de peças
do vestuário, exceto roupas
1412-6/02
íntimas

Confecção, sob medida, de peças
do vestuário, exceto roupas
íntimas

2.49.01.7

CERZIMENTO

1413-4/02

Confecção, sob medida, de roupas
1413-4/02
profissionais

Confecção, sob medida, de roupas
profissionais

Confecção, sob medida, de
roupas profissionais

Confecção, sob medida, de
roupas profissionais

2.49.03.3

ACABAMENTO DE FIOS E
TECIDOS

1340-5/02

Alvejamento, tingimento e torção
em fios, tecidos, artefatos têxteis e
peças do vestuário

Alvejamento, tingimento e torção em
fios, tecidos, artefatos têxteis e
1340-5/02
peças do vestuário

Alvejamento, tingimento e torção
em fios, tecidos, artefatos têxteis e 1340-5/02
peças do vestuário

Alvejamento, tingimento e torção
em fios, tecidos, artefatos têxteis e
peças do vestuário

2.49.04.1

BORDADOS E PLISSÊS,
SERVIÇOS DE

1359-6/00

2.49.07.6

ESTAMPARIA

1340-5/01

Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
anteriormente
Estamparia e texturização em fios,
tecidos, artefatos têxteis e peças do
vestuário
Acabamento de calçados de couro
sob contrato
Reparação de calçados, bolsas e
artigos de viagem

Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
anteriormente
Estamparia e texturização em fios,
tecidos, artefatos têxteis e peças
do vestuário
Acabamento de calçados de couro
sob contrato
Reparação de calçados, bolsas e
artigos de viagem

Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
anteriormente
Estamparia e texturização em fios,
tecidos, artefatos têxteis e peças
do vestuário
Acabamento de calçados de couro
sob contrato
Reparação de calçados, bolsas e
artigos de viagem

2.50.02.3

CONSERTO DE CALÇADOS 1531-9/02

2.50.02.3

CONSERTO DE CALÇADOS 9529-1/01

Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
anteriormente
Estamparia e texturização em fios,
tecidos, artefatos têxteis e peças do
vestuário
Acabamento de calçados de couro
sob contrato
Reparação de calçados, bolsas e
artigos de viagem

1359-6/00

1340-5/02

1359-6/00

1340-5/01
1531-9/02
9529-1/01

CNAE 2.2

Confecção de roupas íntimas

1411-8/01

1413-4/02

1359-6/00

1340-5/01
1531-9/02
9529-1/01

COSTURA, SERVIÇOS DE

1411-8/01

Confecção de roupas íntimas

2.50.04.0

COSTURA, SERVIÇOS DE

1412-6/02

Confecção, sob medida, de peças
1412-6/02
do vestuário, exceto roupas íntimas

Confecção, sob medida, de peças
1412-6/02
do vestuário, exceto roupas íntimas

2.50.04.0

COSTURA, SERVIÇOS DE

1413-4/02

Confecção, sob medida, de roupas
profissionais
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente

Confecção, sob medida, de roupas
profissionais
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente

REPARAÇÃO E LIMPEZA DE
ARTEFATOS DE COURO E 9529-1/99
PLÁSTICO

2.50.08.2

REPARAÇÃO DE
SOMBRINHAS E BARRACAS 9529-1/99
DE PRAIA

2.50.16.3

REPARAÇÃO DE TOLDOS E
9529-1/99
BARRACAS DE CAMPING

2.50.19.8
2.50.19.8

2.50.21.0
2.50.22.8

AGÊNCIA DE LAVANDERIA E
9601-7/01
TINTURARIA
AGÊNCIA DE LAVANDERIA E
9601-7/02
TINTURARIA
REPARAÇÃO E LIMPEZA DE
9529-1/99
PERUCAS
TINTURARIA

9601-7/02

1413-4/02

9529-1/99

9529-1/99

9529-1/99

Confecção de roupas íntimas

1359-6/00

2.50.04.0

2.50.07.4

1411-8/01

Descrição CNAE 2.1
Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
anteriormente

1411-8/01

1413-4/02

9529-1/99

9529-1/99

9529-1/99

Descrição CNAE 2.2
Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
anteriormente

CNAE 2.3

Confecção de roupas íntimas

1411-8/01

Confecção de roupas íntimas
Confecção, sob medida, de peças
do vestuário, exceto roupas
íntimas
Confecção, sob medida, de
roupas profissionais
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

1359-6/00

1413-4/02

1359-6/00

1340-5/01
1531-9/02
9529-1/01
1411-8/01

1412-6/02
1413-4/02

9529-1/99

9529-1/99

9529-1/99

Descrição CNAE 2.3
Fabricação de outros produtos
têxteis não especificados
anteriormente
Confecção de roupas íntimas

Confecção de roupas íntimas
Confecção, sob medida, de peças
do vestuário, exceto roupas
íntimas
Confecção, sob medida, de
roupas profissionais
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

Tinturarias

9601-7/02

Tinturarias

9601-7/02

Tinturarias

9601-7/02

Tinturarias

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente
Tinturarias
9601-7/02

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente
Tinturarias
9601-7/02
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Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Tinturarias

9529-1/99
9601-7/02

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Tinturarias

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

2.50.24.4

CORTE EM TECIDOS

1411-8/01

Confecção de roupas íntimas

1411-8/01

Confecção de roupas íntimas

1411-8/01

Confecção de roupas íntimas

1411-8/01

Confecção de roupas íntimas

2.50.24.4

CORTE EM TECIDOS

1412-6/02

Confecção, sob medida, de peças
1412-6/02
do vestuário, exceto roupas íntimas

Confecção, sob medida, de peças
1412-6/02
do vestuário, exceto roupas íntimas

2.50.25.2

CRIAÇÃO DE FIGURINOS

9001-9/99

2.50.25.2

CRIAÇÃO DE FIGURINOS

9002-7/01

Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

9001-9/99

9002-7/01

9001-9/99

9002-7/01

Confecção, sob medida, de peças
do vestuário, exceto roupas
1412-6/02
íntimas
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
9001-9/99
especificadas anteriormente
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
9002-7/01
escritores

Confecção, sob medida, de peças
do vestuário, exceto roupas
íntimas
Artes cênicas, espetáculos e
atividades complementares não
especificadas anteriormente
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

2.50.26.0

FACÇÃO DE TECIDOS PARA
1411-8/02
CONFECÇÃO DE ROUPAS

Facção de roupas íntimas

1411-8/02

Facção de roupas íntimas

1411-8/02

Facção de roupas íntimas

1411-8/02

Facção de roupas íntimas

2.50.26.0

FACÇÃO DE TECIDOS PARA
1412-6/03
CONFECÇÃO DE ROUPAS

Facção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas

1412-6/03

Facção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas

1412-6/03

Facção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas

1412-6/03

Facção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas

2.50.26.0

FACÇÃO DE TECIDOS PARA
1413-4/03
CONFECÇÃO DE ROUPAS

Facção de roupas profissionais

1413-4/03

Facção de roupas profissionais

1413-4/03

Facção de roupas profissionais

1413-4/03

Facção de roupas profissionais

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

1822-9/00

Serviços de acabamentos gráficos

1822-9/01

Serviços de encadernação e
plastificação

1822-9/01

Serviços de encadernação e
plastificação

1822-9/01

Serviços de encadernação e
plastificação

Serviços de pré-impressão

1821-1/00

Serviços de pré-impressão

1821-1/00

Serviços de pré-impressão

1821-1/00

Serviços de pré-impressão

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

2.50.28.7
2.50.29.5
2.50.30.9

2.50.31.7

2.51.01.1

2.51.02.0

LAVANDERIA SEM MATERIAL
HOSPITALAR
LAVANDERIA COM
MATERIAL HOSPITALAR
POSTO DE COLETA DE
LAVANDERIA SEM MATERIAL
HOSPITALAR
POSTO DE COLETA DE
LAVANDERIA COM
MATERIAL HOSPITALAR
PAUTAÇÃO
ENCADERNAÇÃO E
DOURAÇÃO GRÁFICA

CLICHÊS ESTÉREOS E
MATRIZES DE IMPRESSOS, 1821-1/00
SERVIÇOS DE

2.51.03.8

TIPOGRAFIA E ARTES
GRÁFICAS

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

2.51.03.8

TIPOGRAFIA E ARTES
GRÁFICAS

1813-0/99

Impressão de material para outros
usos

1813-0/99

Impressão de material para outros
usos

1813-0/99

Impressão de material para outros
1813-0/99
usos

Impressão de material para outros
usos

2.51.03.8

TIPOGRAFIA E ARTES
GRÁFICAS

1822-9/00

Serviços de acabamentos gráficos

1822-9/99

Serviços de acabamentos gráficos,
1822-9/99
exceto encadernação e plastificação

Serviços de acabamentos
gráficos, exceto encadernação e
plastificação

Serviços de acabamentos
gráficos, exceto encadernação e
plastificação

2.51.03.8

TIPOGRAFIA E ARTES
GRÁFICAS

7410-2/99

Atividades de design não
especificadas anteriormente

7410-2/99

PLASTIFICAÇÃO

1822-9/00

Serviços de acabamentos gráficos

1822-9/01

Atividades de design não
7410-2/99
especificadas anteriormente
Serviços de encadernação e
1822-9/01
plastificação
Serviços de tradução, interpretação
7490-1/01
e similares

Atividades de design não
especificadas anteriormente
Serviços de encadernação e
plastificação
Serviços de tradução,
interpretação e similares

2.51.05.4
2.51.10.0

REDAÇÃO E COMPOSIÇÃO
7490-1/01
DE TEXTOS

Serviços de tradução, interpretação
7490-1/01
e similares
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1822-9/99
7410-2/99
1822-9/01
7490-1/01

Atividades de design não
especificadas anteriormente
Serviços de encadernação e
plastificação
Serviços de tradução,
interpretação e similares

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

2.51.11.9

EDIÇÃO

5811-5/00

Edição de livros

5811-5/00

Edição de livros

5811-5/00

Edição de livros

5811-5/00

Edição de livros

2.51.11.9

EDIÇÃO

5812-3/00

Edição de jornais

5812-3/00

Edição de jornais

5812-3/01

Edição de jornais diários

5812-3/01

Edição de jornais diários

2.51.11.9

EDIÇÃO

5812-3/00

Edição de jornais

5812-3/00

Edição de jornais

5812-3/02

Edição de jornais não diários

5812-3/02

Edição de jornais não diários

2.51.11.9

EDIÇÃO

5813-1/00

Edição de revistas

5813-1/00

Edição de revistas

5813-1/00

Edição de revistas

5813-1/00

Edição de revistas

2.51.11.9

EDIÇÃO

5819-1/00

2.51.11.9

EDIÇÃO

5829-8/00

2.51.11.9

EDIÇÃO

5920-1/00

2.51.12.7

TRADUÇÃO

7490-1/01

2.51.13.5

SERIGRAFIA

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

2.51.13.5

SERIGRAFIA

1813-0/99

Impressão de material para outros
usos

1813-0/99

Impressão de material para outros
usos

1813-0/99

Impressão de material para outros
1813-0/99
usos

Impressão de material para outros
usos

Serviços de entrega rápida

5320-2/02

Serviços de entrega rápida

5320-2/02

Serviços de entrega rápida

Serviços de entrega rápida

2.51.14.3
2.51.15.1

2.51.16.0

DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS
5320-2/02
REVISTAS E PERIÓDICOS
CORTE EM PAPEL E
1822-9/00
PAPELÃO
DISTRIBUIÇÃO DE MÚSICAS
8299-7/99
IMPRESSAS

Edição de cadastros, listas e de
outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos
Atividades de gravação de som e
de edição de música
Serviços de tradução, interpretação
e similares

5819-1/00
5829-8/00
5920-1/00
7490-1/01

Serviços de acabamentos gráficos

1822-9/01

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

8299-7/99

Edição de cadastros, listas e de
outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos
Atividades de gravação de som e de
edição de música
Serviços de tradução, interpretação
e similares

Serviços de encadernação e
plastificação
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

5819-1/00
5829-8/00
5920-1/00
7490-1/01

1822-9/01

8299-7/99

Edição de cadastros, listas e de
outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos
Atividades de gravação de som e
de edição de música
Serviços de tradução,
interpretação e similares

Serviços de encadernação e
plastificação
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

5819-1/00
5829-8/00
5920-1/00
7490-1/01
1813-0/01

5320-2/02
1822-9/01

8299-7/99

Edição de cadastros, listas e de
outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos
Atividades de gravação de som e
de edição de música
Serviços de tradução,
interpretação e similares
Impressão de material para uso
publicitário

Serviços de encadernação e
plastificação
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

2.51.17.8

ARTES GRÁFICAS

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

2.51.17.8

ARTES GRÁFICAS

1813-0/99

Impressão de material para outros
usos

1813-0/99

Impressão de material para outros
usos

1813-0/99

Impressão de material para outros
1813-0/99
usos

Impressão de material para outros
usos

2.51.17.8

ARTES GRÁFICAS

1822-9/00

Serviços de acabamentos gráficos

1822-9/99

Serviços de acabamentos gráficos,
1822-9/99
exceto encadernação e plastificação

Serviços de acabamentos
gráficos, exceto encadernação e 1822-9/99
plastificação
Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e
6311-9/00
serviços de hospedagem na
internet

Serviços de acabamentos
gráficos, exceto encadernação e
plastificação
Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e
serviços de hospedagem na
internet

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

2.51.18.6

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA 6311-9/00

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e serviços 6311-9/00
de hospedagem na internet

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e serviços 6311-9/00
de hospedagem na internet

2.51.19.4

IMPRESSÃO DE PAPEL
1812-1/00
MOEDA E MOEDA METÁLICA

Impressão de material de
segurança

1812-1/00

Impressão de material de segurança 1812-1/00

Impressão de material de
segurança

1812-1/00

Impressão de material de
segurança

IMPRESSÃO DE SELOS EM
1812-1/00
GERAL
CONFECÇÃO DE
IMPRESSOS DE
1812-1/00
SEGURANÇA
CONFECÇÃO DE FICHAS
TELEFON E BILHETES
1812-1/00
MAGNETIZADOS

Impressão de material de
segurança

1812-1/00

Impressão de material de segurança 1812-1/00

Impressão de material de
segurança

1812-1/00

Impressão de material de
segurança

Impressão de material de
segurança

1812-1/00

Impressão de material de segurança 1812-1/00

Impressão de material de
segurança

1812-1/00

Impressão de material de
segurança

Impressão de material de
segurança

1812-1/00

Impressão de material de segurança 1812-1/00

Impressão de material de
segurança

1812-1/00

Impressão de material de
segurança

2.51.20.8
2.51.21.6

2.51.22.4
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.51.22.4

2.51.22.4
2.52.01.8

2.52.02.6

Descrição CAE
CONFECÇÃO DE FICHAS
TELEFONICAS E BILHETES
MAGNETIZADOS
CONFECÇÃO DE FICHAS
TELEFON E BILHETES
MAGNETIZADOS
PRÓTESE DENTÁRIA,
SERVIÇOS DE
REPARAÇÃO DE
INSTRUMENTOS DE
PRECISÃO

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1813-0/01

Impressão de material para uso
publicitário

1813-0/99

Impressão de material para outros
usos

1813-0/99

Impressão de material para outros
usos

1813-0/99

Impressão de material para outros
1813-0/99
usos

Impressão de material para outros
usos

3250-7/06

Serviços de prótese dentária

3250-7/06

Serviços de prótese dentária

3250-7/06

Serviços de prótese dentária

3250-7/06

Serviços de prótese dentária

3312-1/02

Manutenção e reparação de
aparelhos e instrumentos de
medida, teste e controle

3312-1/02

Manutenção e reparação de
aparelhos e instrumentos de
medida, teste e controle

3312-1/02

Manutenção e reparação de
aparelhos e instrumentos de
medida, teste e controle

3312-1/02

Manutenção e reparação de
aparelhos e instrumentos de
medida, teste e controle

3314-7/99

Manutenção e reparação de
outras máquinas e equipamentos
para usos industriais não
especificados anteriormente

3314-7/99

Manutenção e reparação de
outras máquinas e equipamentos
para usos industriais não
especificados anteriormente

9529-1/99

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

2.52.03.4

REPARAÇÃO DE ENGENHOS
3314-7/99
PUBLICITÁRIOS

Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos para
3314-7/99
usos industriais não especificados
anteriormente

Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos para
usos industriais não especificados
anteriormente

2.52.04.2

REPARAÇÃO DE
9529-1/99
INSTRUMENTOS MUSICAIS

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

2.52.05.0

BOMBEIRO HIDRÁULICO
GASISTA E ELETRICISTA,
SERVIÇOS DE

4322-3/01

Instalações hidráulicas, sanitárias e
4322-3/01
de gás

Instalações hidráulicas, sanitárias e
4322-3/01
de gás

Instalações hidráulicas, sanitárias
4322-3/01
e de gás

Instalações hidráulicas, sanitárias
e de gás

2.52.06.9

RECUPERAÇÃO DE
BRINQUEDOS

9529-1/99

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

2.52.07.7

SOLDA, SERVIÇOS DE

2539-0/00

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em
metais

Serviços de usinagem, tornearia e
solda

Serviços de usinagem, tornearia e
2539-0/01
solda

Serviços de usinagem, tornearia e
solda

Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores
Pintura para sinalização em pistas
rodoviárias e aeroportos
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores
Instalação de outros
equipamentos não especificados
anteriormente
Outras obras de acabamento da
construção

Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores
Pintura para sinalização em pistas
rodoviárias e aeroportos
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores
Instalação de outros
equipamentos não especificados
anteriormente
Outras obras de acabamento da
construção

2.52.08.5

ESCULTURA EM PLÁSTICO,
9002-7/01
SERVIÇOS DE

2.52.09.3

PINTURA

4211-1/02

2.52.09.3

PINTURA

9002-7/01

Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores
Pintura para sinalização em pistas
rodoviárias e aeroportos
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

2539-0/01

9002-7/01
4211-1/02
9002-7/01

Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores
Pintura para sinalização em pistas
rodoviárias e aeroportos
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

2539-0/01

9002-7/01
4211-1/02
9002-7/01

2.52.10.7

VIDRACEIRO, SERVIÇOS DE 3329-5/99

Instalação de outros equipamentos
3329-5/99
não especificados anteriormente

Instalação de outros equipamentos
não especificados anteriormente

3329-5/99

2.52.10.7

VIDRACEIRO, SERVIÇOS DE 4330-4/99

Outras obras de acabamento da
construção

4330-4/99

Outras obras de acabamento da
construção

4330-4/99

3317-1/02

Manutenção e reparação de
embarcações para esporte e lazer

3317-1/02

2.52.11.5

REPARAÇÃO DE ARTIGOS
MARÍTIMOS

3317-1/02

Manutenção e reparação de
embarcações para esporte e lazer

2.52.12.3

REPARAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA

3314-7/10

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso
3314-7/10
geral não especificados
anteriormente

2.52.13.1

RECUPERAÇÃO DE
ANTIGUIDADES

9002-7/02

Restauração de obras-de-arte

9002-7/02

9529-1/99

9002-7/01
4211-1/02
9002-7/01

3329-5/99
4330-4/99

Manutenção e reparação de
3317-1/02
embarcações para esporte e lazer

Manutenção e reparação de
embarcações para esporte e lazer

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso
8020-0/02
geral não especificados
anteriormente

Outras atividades de serviços de
segurança

8020-0/02

Outras atividades de serviços de
segurança

Restauração de obras-de-arte

Restauração de obras-de-arte

9002-7/02

Restauração de obras-de-arte
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9002-7/02

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

2.52.14.0

REPARAÇÃO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS

9529-1/99

2.52.15.8

POLIMENTO

2.52.16.6

2.52.17.4

REPARAÇÃO DE
ARTEFATOS DE GESSO E
ESTUQUE
REPARAÇÃO DE
ARTEFATOS DE
LONA/TECIDOS
IMPERMEÁVEIS

2.52.18.2

REPARAÇÃO DE
ARTEFATOS DE MADEIRA

2.52.19.0

REPARAÇÃO DE
ARTEFATOS DE METAL

Descrição CNAE 2.0
CNAE 2.1
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Descrição CNAE 2.1
CNAE 2.2
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Descrição CNAE 2.2
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

CNAE 2.3

2539-0/00

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em
metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2539-0/02

Serviços de tratamento e
revestimento em metais

4330-4/03

Obras de acabamento em gesso e
estuque.

4330-4/03

Obras de acabamento em gesso e
estuque.

4330-4/03

Obras de acabamento em gesso e
4330-4/03
estuque.

Obras de acabamento em gesso e
estuque.

9529-1/05

Reparação de artigos do mobiliário 9529-1/05

Reparação de artigos do mobiliário

9529-1/05

Reparação de artigos do
mobiliário

9529-1/05

Reparação de artigos do
mobiliário

9529-1/05

Reparação de artigos do mobiliário 9529-1/05

Reparação de artigos do mobiliário

9529-1/05

Reparação de artigos do
mobiliário

9529-1/05

Reparação de artigos do
mobiliário

9529-1/99

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

9529-1/99

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

9529-1/99

2539-0/02

Descrição CNAE 2.3
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Serviços de tratamento e
revestimento em metais

2.52.20.4

REPARAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE ARTIGOS 3311-2/00
DE CALDERARIA

Manutenção e reparação de
tanques, reservatórios metálicos e
caldeiras, exceto para veículos

3311-2/00

Manutenção e reparação de
tanques, reservatórios metálicos e
caldeiras, exceto para veículos

3311-2/00

Manutenção e reparação de
tanques, reservatórios metálicos e 3311-2/00
caldeiras, exceto para veículos

Manutenção e reparação de
tanques, reservatórios metálicos e
caldeiras, exceto para veículos

2.52.20.4

REPARAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE ARTIGOS 3311-2/00
DE CALDERARIA

Manutenção e reparação de
tanques, reservatórios metálicos e
caldeiras, exceto para veículos

3311-2/00

Manutenção e reparação de
tanques, reservatórios metálicos e
caldeiras, exceto para veículos

3311-2/00

Manutenção e reparação de
tanques, reservatórios metálicos e 3311-2/00
caldeiras, exceto para veículos

Manutenção e reparação de
tanques, reservatórios metálicos e
caldeiras, exceto para veículos
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Serviços de alinhamento e
balanceamento de veículos
automotores
Fabricação de produtos do refino
de petróleo

2.52.21.2

2.52.22.0
2.52.23.9
2.52.24.7

REPARAÇÃO DE
ARTEFATOS DE FIBRA DE
VIDRO

9529-1/99

ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO DE
4520-0/04
RODAS
RECUPERAÇÃO DE ÓLEOS
1921-7/00
QUEIMADOS
RESTAURAÇÃO DE OBRAS
9002-7/02
DE ARTE

2.52.25.5

BOMBEIRO HIDRÁULICO,
SERVIÇOS DE

3314-7/02

2.52.25.5

BOMBEIRO HIDRÁULICO,
SERVIÇOS DE

4322-3/01

2.52.26.3
2.52.27.1
2.52.30.1
2.54.01.0
2.54.03.7

ELETRICISTA, SERVIÇOS DE 4321-5/00
GASISTA, SERVIÇOS DE

4322-3/01

RECARGA DE CARTUCHOS
PARA EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO
7420-0/03
FOTOGRÁFICO
LABORATÓRIO
5911-1/01
CINEMATOGRÁFICO

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente
Serviços de alinhamento e
balanceamento de veículos
4520-0/04
automotores
Fabricação de produtos do refino de
1921-7/00
petróleo

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente
Serviços de alinhamento e
balanceamento de veículos
4520-0/04
automotores
Fabricação de produtos do refino de
1921-7/00
petróleo

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Serviços de alinhamento e
balanceamento de veículos
automotores
Fabricação de produtos do refino
de petróleo

Restauração de obras-de-arte

Restauração de obras-de-arte

Restauração de obras-de-arte

9002-7/02

9002-7/02

9529-1/99

4520-0/04
1921-7/00
9002-7/02

Restauração de obras-de-arte

Manutenção e reparação de
equipamentos hidráulicos e
3314-7/02
pneumáticos, exceto válvulas
Instalações hidráulicas, sanitárias e
4322-3/01
de gás

Manutenção e reparação de
equipamentos hidráulicos e
3314-7/02
pneumáticos, exceto válvulas
Instalações hidráulicas, sanitárias e
4322-3/01
de gás

Manutenção e reparação de
equipamentos hidráulicos e
3314-7/02
pneumáticos, exceto válvulas
Instalações hidráulicas, sanitárias
4322-3/01
e de gás

Manutenção e reparação de
equipamentos hidráulicos e
pneumáticos, exceto válvulas
Instalações hidráulicas, sanitárias
e de gás

Instalação e manutenção elétrica

Instalação e manutenção elétrica

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

Instalações hidráulicas, sanitárias e
4322-3/01
de gás

Instalações hidráulicas, sanitárias
4322-3/01
e de gás

Instalações hidráulicas, sanitárias
e de gás

4751-2/02

recarga de cartuchos para
equipamentos de informática

4751-2/02

recarga de cartuchos para
equipamentos de informática

4751-2/02

recarga de cartuchos para
equipamentos de informática

Laboratórios fotográficos

7420-0/03

Laboratórios fotográficos

7420-0/03

Laboratórios fotográficos

7420-0/03

Laboratórios fotográficos

Estúdios cinematográficos

5911-1/01

Estúdios cinematográficos

5911-1/01

Estúdios cinematográficos

5911-1/01

Estúdios cinematográficos

Instalações hidráulicas, sanitárias e
4322-3/01
de gás
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4321-5/00

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.54.05.3
2.54.06.1
2.54.07.0
2.54.08.8
2.54.09.6
2.54.10.0
2.54.11.8

Descrição CAE

CNAE 2.0

AEROFOTOGRAFIA

7420-0/02

ROTOGRAVURA E
FOTOGRAVURA, SERVIÇOS 1821-1/00
DE
FOTOLITOGRAFIA E
1821-1/00
LITOGRAFIA
FOTOCÓPIA E XEROGRAFIA,
8219-9/01
SERVIÇOS DE
CÓPIAS HELIOGRÁFICAS E
8219-9/01
OXÁLICAS, SERVIÇOS DE
LABORATÓRIO ÓTICO
REPARAÇÃO DE
APARELHOS FOTOGRAFIC
3312-1/04
OS CINEMATOGRAFICOS E
DE ÓTICA

Descrição CNAE 2.0
Atividades de produção de
fotografias aéreas e submarinas

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1
Atividades de produção de
fotografias aéreas e submarinas

CNAE 2.2

Serviços de pré-impressão

1821-1/00

Serviços de pré-impressão

Serviços de pré-impressão

1821-1/00

Fotocópias
Fotocópias

Manutenção e reparação de
equipamentos e instrumentos
ópticos

Descrição CNAE 2.2
Atividades de produção de
fotografias aéreas e submarinas

CNAE 2.3

1821-1/00

Serviços de pré-impressão

1821-1/00

Serviços de pré-impressão

Serviços de pré-impressão

1821-1/00

Serviços de pré-impressão

1821-1/00

Serviços de pré-impressão

8219-9/01

Fotocópias

8219-9/01

Fotocópias

8219-9/01

Fotocópias

8219-9/01

Fotocópias

8219-9/01

Fotocópias

8219-9/01

Fotocópias

3250-7/09

Serviço de laboratório óptico

3250-7/09

Serviço de laboratório óptico

3250-7/09

Serviço de laboratório óptico

3312-1/04

Manutenção e reparação de
equipamentos e instrumentos
ópticos

3312-1/04

Manutenção e reparação de
equipamentos e instrumentos
ópticos

3312-1/04

Manutenção e reparação de
equipamentos e instrumentos
ópticos

7420-0/02

7420-0/02

7420-0/02

Descrição CNAE 2.3
Atividades de produção de
fotografias aéreas e submarinas

Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
7420-0/01
submarina
Serviços de microfilmagem.
7420-0/05
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
7420-0/01
submarina
Serviços de microfilmagem.
7420-0/05
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
submarina
Serviços de microfilmagem.
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

5912-0/01

Serviços de dublagem

5912-0/01

Serviços de dublagem

5912-0/01

Serviços de dublagem

5912-0/01

Serviços de dublagem

5912-0/02

Serviços de mixagem sonora em
produção audiovisual

5912-0/02

Serviços de mixagem sonora em
produção audiovisual

5912-0/02

Serviços de mixagem sonora em
produção audiovisual

2.54.12.6

ESTÚDIO FOTOGRÁFICO

7420-0/01

2.54.13.4

MICROFILMAGEM

7420-0/05

2.54.15.0

OFICINA DE ÓTICA

9529-1/99

2.54.17.7

DUBLAGEM

7420-0/01
7420-0/05
9529-1/99

Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
submarina
Serviços de microfilmagem.
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

2.54.17.7

DUBLAGEM

5912-0/02

Serviços de mixagem sonora em
produção audiovisual

2.54.18.5

REPROGRAFIA

8219-9/01

Fotocópias

8219-9/01

Fotocópias

8219-9/01

Fotocópias

8219-9/01

Fotocópias

2.54.20.7

REPRODUÇÃO
MIMEOGRÁFICA

8219-9/01

Fotocópias

2.54.21.5

FOTOGRAFIA, SERVIÇOS DE 7420-0/01

Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
submarina

2.54.23.1

DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM 8219-9/01

Fotocópias

LIMPEZA DE CAIXAS DE
GORDURA
ALUGUEL DE ESPAÇO EM
IMÓVEL PARA FINS
PUBLICITÁRIOS
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
DE IMÓVEIS
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
DE IMÓVEIS

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente
Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos de
comunicação
Limpeza em prédios e em
domicílios
Restauração e conservação de
lugares e prédios históricos
Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente
Imunização e controle de pragas
urbanas

2.55.01.7
2.55.02.5
2.55.03.3
2.55.03.3

8129-0/00
7312-2/00
8121-4/00
9102-3/02

2.55.06.8

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 8129-0/00

2.55.07.6

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE
8122-2/00
DE PRAGAS URBANAS

8219-9/01

Fotocópias

8219-9/01

Fotocópias

8219-9/01

Fotocópias

7420-0/01

Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
submarina

7420-0/01

Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
submarina

7420-0/01

Atividades de produção de
fotografias, exceto aérea e
submarina

8219-9/01

Fotocópias

8219-9/01

Fotocópias

8219-9/01

Fotocópias

8129-0/00
7312-2/00
8121-4/00
9102-3/02
8129-0/00
8122-2/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente
Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos de
comunicação

8129-0/00
7312-2/00

Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00
Restauração e conservação de
lugares e prédios históricos
Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente
Imunização e controle de pragas
urbanas

9102-3/02
8129-0/00
8122-2/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente
Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos
de comunicação
Limpeza em prédios e em
domicílios
Restauração e conservação de
lugares e prédios históricos
Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente
Imunização e controle de pragas
urbanas

8129-0/00
7312-2/00
8121-4/00
9102-3/02
8129-0/00
8122-2/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente
Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos
de comunicação
Limpeza em prédios e em
domicílios
Restauração e conservação de
lugares e prédios históricos
Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente
Imunização e controle de pragas
urbanas

2.55.10.6

APLICAÇÃO DE SINTECO

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

2.55.11.4

LIMPEZA DE TANQUES

8129-0/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

8129-0/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

8129-0/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

8129-0/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

2.55.12.2

MEDIÇÃO DE TANQUES

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

2.55.13.0

CONSERVAÇÃO DE
PISCINAS

8129-0/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

8129-0/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

8129-0/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

8129-0/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

Atividades relacionadas a esgoto,
exceto a gestão de redes

3702-9/00

Atividades relacionadas a esgoto,
exceto a gestão de redes

3702-9/00

Atividades relacionadas a esgoto,
3702-9/00
exceto a gestão de redes

Atividades relacionadas a esgoto,
exceto a gestão de redes

Instalação de outros equipamentos
3329-5/99
não especificados anteriormente

Instalação de outros equipamentos
não especificados anteriormente

3329-5/99

3600-6/01

Captação, tratamento e distribuição
3600-6/01
de água

Captação, tratamento e distribuição
3600-6/01
de água

3600-6/02

Distribuição de água por caminhões 3600-6/02

Distribuição de água por caminhões 3600-6/02

TELEFONIA, SERVIÇOS DE 6110-8/01

Serviços de telefonia fixa comutada 6110-8/01
STFC

Serviços de telefonia fixa comutada 6110-8/01
STFC

Instalação de outros
equipamentos não especificados
anteriormente
Captação, tratamento e
distribuição de água
Distribuição de água por
caminhões
Serviços de telefonia fixa
comutada - STFC

Instalação de outros
equipamentos não especificados
anteriormente
Captação, tratamento e
distribuição de água
Distribuição de água por
caminhões
Serviços de telefonia fixa
comutada - STFC

2.55.16.5

2.55.17.3

2.55.19.0
2.56.03.0
2.56.03.0
2.56.05.6

COLOCAÇÃO DE FILME DE
4330-4/05
CONTROLE SOLAR
LIMPEZA DE FOSSAS E
SUMIDOUROS

3702-9/00

INSTALAÇÃO DE REDES DE
3329-5/99
PROTEÇÃO
ABASTECIMENTO E
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
ABASTECIMENTO E
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

3329-5/99
3600-6/01
3600-6/02
6110-8/01

2.56.06.4

TELECOMUNICAÇÃO

6110-8/02

Serviços de redes de transportes de
6110-8/02
telecomunicações - SRTT

Serviços de redes de transportes de
6110-8/02
telecomunicações - SRTT

Serviços de redes de transportes
de telecomunicações - SRTT

6110-8/02

Serviços de redes de transportes
de telecomunicações - SRTT

2.56.06.4

TELECOMUNICAÇÃO

6110-8/03

Serviços de comunicação
multimídia - SCM

Serviços de comunicação multimídia
6110-8/03
- SCM

Serviços de comunicação
multimídia - SCM

6110-8/03

Serviços de comunicação
multimídia - SCM

2.56.06.4

TELECOMUNICAÇÃO

6120-5/02

Serviço móvel especializado - SME 6120-5/02

Serviço móvel especializado - SME

Serviço móvel especializado SME

6120-5/02

Serviço móvel especializado SME

2.56.06.4

TELECOMUNICAÇÃO

6120-5/99

Serviços de telecomunicações sem
6120-5/99
fio não especificados anteriormente

Serviços de telecomunicações sem
6120-5/99
fio não especificados anteriormente

2.56.06.4

TELECOMUNICAÇÃO

6130-2/00

2.56.06.4

TELECOMUNICAÇÃO

6190-6/02

2.56.06.4

TELECOMUNICAÇÃO

6190-6/99

Telecomunicações por satélite
Provedores de voz sobre protocolo
internet - VOIP
Outras atividades de
telecomunicações não
especificadas anteriormente

Telecomunicações por satélite
6130-2/00
Provedores de voz sobre protocolo
6190-6/02
internet - VOIP
Outras atividades de
telecomunicações não especificadas 6190-6/99
anteriormente

Serviços de telecomunicações
sem fio não especificados
anteriormente
Telecomunicações por satélite
Provedores de voz sobre protocolo
internet - VOIP
Outras atividades de
telecomunicações não
especificadas anteriormente

2.56.07.2
2.56.08.0
2.56.09.9

AFERIÇÃO DE PESAGEM EM
5232-0/00
VEÍCULOS DE CARGA
LEITURA DE MEDIDORES
(ÁGUA LUZ GÁS)

8299-7/01

METROLOGIA, SERVIÇOS DE 7120-1/00

2.56.10.2

TELEFONIA MÓVEL
CELULAR (AGENTES
CREDENCIADOS)

4752-1/00

2.57.01.0

VIGILÂNCIA

8011-1/01

2.57.02.8
2.57.03.6

6130-2/00
6190-6/02
6190-6/99

6120-5/02

6120-5/99
6130-2/00
6190-6/02
6190-6/99

Serviços de telecomunicações
sem fio não especificados
anteriormente
Telecomunicações por satélite
Provedores de voz sobre protocolo
internet - VOIP
Outras atividades de
telecomunicações não
especificadas anteriormente

Atividades de agenciamento
marítimo

5232-0/00

Atividades de agenciamento
marítimo

5232-0/00

Atividades de agenciamento
marítimo

5232-0/00

Atividades de agenciamento
marítimo

Medição de consumo de energia
elétrica, gás e água

8299-7/01

Medição de consumo de energia
elétrica, gás e água

8299-7/01

Medição de consumo de energia
elétrica, gás e água

8299-7/01

Medição de consumo de energia
elétrica, gás e água

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

Comércio varejista especializado de
equipamentos de telefonia e
4752-1/00
comunicação
Atividades de vigilância e
8011-1/01
segurança privada

Comércio varejista especializado de
equipamentos de telefonia e
4752-1/00
comunicação
Atividades de vigilância e segurança
8011-1/01
privada

Atividades de transporte de valores 8012-9/00

Atividades de transporte de valores

8012-9/00

5211-7/02

Guarda-móveis

5211-7/02

Guarda-móveis

5211-7/02

Guarda-móveis

5320-2/01

Serviços de malote não realizados
pelo Correio Nacional

5320-2/01

Serviços de malote não realizados
5320-2/01
pelo Correio Nacional

Serviços de malote não realizados
pelo Correio Nacional

5320-2/02

Serviços de entrega rápida

5320-2/02

Serviços de entrega rápida

Serviços de entrega rápida

TRANSPORTE DE VALORES 8012-9/00
GUARDA DE OBJETOS E
VALORES

6110-8/03

2.57.04.4

MALOTE

5320-2/01

Serviços de malote não realizados
pelo Correio Nacional

2.57.04.4

MALOTE

5320-2/02

Serviços de entrega rápida
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Comércio varejista especializado
de equipamentos de telefonia e
comunicação
Atividades de vigilância e
segurança privada
Atividades de transporte de
valores

4752-1/00
8011-1/01
8012-9/00
5211-7/02

5320-2/02

Comércio varejista especializado
de equipamentos de telefonia e
comunicação
Atividades de vigilância e
segurança privada
Atividades de transporte de
valores
Guarda-móveis

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.57.05.2
2.57.06.0

2.57.06.0
2.57.07.9

Descrição CAE

CNAE 2.0

ESCOLTA DE CARGA

8011-1/01

SUPERVISÃO CONTROLE E
PROTEÇÃO DE CARGAS
5250-8/04
AÉREAS
SUPERVISÃO CONTROLE E
PROTEÇÃO DE CARGAS
5250-8/05
AÉREAS
VIGILÂNCIA DE PISCINAS

8011-1/01

Descrição CNAE 2.0
Atividades de vigilância e
segurança privada

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1
CNAE 2.2
Atividades de vigilância e segurança
8011-1/01
privada

Descrição CNAE 2.2
Atividades de vigilância e
segurança privada

Organização logística do transporte
5250-8/04
de carga

Organização logística do transporte
5250-8/04
de carga

Organização logística do
transporte de carga

5250-8/04

Organização logística do
transporte de carga

Operador de transporte multimodal 5250-8/05
OTM

Operador de transporte multimodal 5250-8/05
OTM

Operador de transporte
multimodal - OTM

5250-8/05

Operador de transporte
multimodal - OTM

Atividades de vigilância e
segurança privada

8011-1/01

Atividades de vigilância e segurança
8011-1/01
privada

Atividades de vigilância e
segurança privada

8011-1/01

Atividades de vigilância e
segurança privada

8011-1/01

CNAE 2.3
8011-1/01

Descrição CNAE 2.3
Atividades de vigilância e
segurança privada

2.57.08.7

MONITORAMENTO REMOTO
DE BENS E PESSOAS,
8020-0/00
SERVIÇOS DE

Atividades de monitoramento de
sistemas de segurança

8020-0/00

Atividades de monitoramento de
sistemas de segurança

8020-0/01

Atividades de monitoramento de
8020-0/01
sistemas de segurança eletrônico

Atividades de monitoramento de
sistemas de segurança eletrônico

2.58.01.6

EXPLORAÇÃO DE
APARELHOS AUTOMÁTICOS 7739-0/99
EM CASAS COMERCIAIS

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e
industriais não especificados
anteriormente, sem operador

2.58.01.6

EXPLORAÇÃO DE
APARELHOS AUTOMÁTICOS 9609-2/04
EM CASAS COMERCIAIS

Exploração de máquinas de
serviços pessoais acionadas por
moeda.

9609-2/04

Exploração de máquinas de serviços
9609-2/04
pessoais acionadas por moeda.

Exploração de máquinas de
serviços pessoais acionadas por
moeda.

9609-2/04

Exploração de máquinas de
serviços pessoais acionadas por
moeda.

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
9609-2/99
anteriormente
Serviços combinados de escritório e
8211-3/00
apoio administrativo

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
9609-2/99
anteriormente
Serviços combinados de escritório e
8211-3/00
apoio administrativo

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
9609-2/99
anteriormente
Serviços combinados de escritório
8211-3/00
e apoio administrativo
Serviços de lavagem, lubrificação
e polimento de veículos
4520-0/05
automotores

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente
Serviços combinados de escritório
e apoio administrativo
Serviços de lavagem, lubrificação
e polimento de veículos
automotores

Envasamento e empacotamento sob
8292-0/00
contrato

Envasamento e empacotamento
sob contrato

Envasamento e empacotamento
sob contrato

Coleta de resíduos não-perigosos

Coleta de resíduos não-perigosos 3811-4/00

Coleta de resíduos não-perigosos

Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente
Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação
Serviços de sepultamento
Atividades funerárias e serviços
relacionados não especificados
anteriormente

Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente
Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação
Serviços de sepultamento
Atividades funerárias e serviços
relacionados não especificados
anteriormente

2.58.03.2

SALÃO DE ENGRAXATE

9609-2/99

2.58.05.9

DATILOGRAFIA

8211-3/00

2.58.08.3

LUBRIFICAÇÃO DE
VEÍCULOS

4520-0/05

Serviços de lavagem, lubrificação e
4520-0/05
polimento de veículos automotores

Serviços de lavagem, lubrificação e
4520-0/05
polimento de veículos automotores

2.58.09.1

EMBALAGEM E
EMPACOTAMENTO

8292-0/00

Envasamento e empacotamento
sob contrato

8292-0/00

2.58.10.5

POSTO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA URBANA

3811-4/00

Coleta de resíduos não-perigosos

3811-4/00

2.58.11.3
2.58.12.1
2.58.13.0

LOCAÇÃO DE VAGAS
NÁUTICAS

5239-7/00

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
9512-6/00
DE TELEFONES
CAPELA MORTUÁRIA
9603-3/03

2.58.13.0

CAPELA MORTUÁRIA

9603-3/99

2.58.15.6

EMBALSAMAMENTO
CONSERVAÇÃO E/OU
RESTAURAÇÃO DE
CADÁVERES

9603-3/05

2.58.16.4

COLOCAÇÃO DE BRINCOS,
9609-2/99
PIERCINGS E SIMILARES

2.58.17.2

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 7820-5/00

2.58.18.0
2.58.18.0

CONSERVAÇÃO DE
PARQUES E JARDINS
CONSERVAÇÃO DE
PARQUES E JARDINS

0161-0/02
8130-3/00

Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não
especificadas anteriormente
Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação
Serviços de sepultamento
Atividades funerárias e serviços
relacionados não especificados
anteriormente
Serviços de somatoconservação
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente
Locação de mão-de-obra
temporária
Serviço de poda de árvores para
lavouras
Atividades paisagísticas

5239-7/00
9512-6/00
9603-3/03
9603-3/99

Atividades auxiliares dos transportes
aquaviários não especificadas
anteriormente
Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação
Serviços de sepultamento
Atividades funerárias e serviços
relacionados não especificados
anteriormente

3811-4/00
5239-7/99
9512-6/00
9603-3/03
9603-3/99

8292-0/00

5239-7/99
9512-6/00
9603-3/03
9603-3/99

9603-3/05

Serviços de somatoconservação

9603-3/05

Serviços de somatoconservação

9609-2/06

Serviços de tatuagem e colocação
de piercing

9609-2/06

Serviços de tatuagem e colocação
9609-2/06
de piercing

Serviços de tatuagem e colocação
de piercing

7820-5/00

Locação de mão-de-obra temporária 7820-5/00

0161-0/02

Serviço de poda de árvores para
lavouras

0161-0/02

Locação de mão-de-obra
temporária
Serviço de poda de árvores para
lavouras

Locação de mão-de-obra
temporária
Serviço de poda de árvores para
lavouras

8130-3/00

Atividades paisagísticas

8130-3/00
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Atividades paisagísticas

9603-3/05

7820-5/00
0161-0/02
8130-3/00

Serviços de somatoconservação

Atividades paisagísticas

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.58.19.9

2.58.20.2
2.58.21.0
2.58.26.1
2.58.27.0

Descrição CAE

CNAE 2.0

PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO
3530-1/00
DE VAPOR E ÁGUA QUENTE
PULVERIZAÇÃO E
CONTROLE DE PRAGAS
AGRÍCOLAS
SALAS DE ACESSO À
INTERNET
CREMAÇÃO

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

Produção e distribuição de vapor,
água quente e ar condicionado

3530-1/00

Produção e distribuição de vapor,
água quente e ar condicionado

3530-1/00

Produção e distribuição de vapor,
3530-1/00
água quente e ar condicionado

0161-0/01

Serviço de pulverização e controle
de pragas agrícolas

0161-0/01

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3
Produção e distribuição de vapor,
água quente e ar condicionado

Serviço de pulverização e controle
Serviço de pulverização e controle
0161-0/01
de pragas agrícolas
de pragas agrícolas

8299-7/07

Salas de acesso à internet

8299-7/07

Salas de acesso à internet

8299-7/07

Salas de acesso à internet

8299-7/07

Salas de acesso à internet

9603-3/02

Serviços de cremação

9603-3/02

Serviços de cremação

9603-3/02

Serviços de cremação

9603-3/02

Serviços de cremação

7490-1/99

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente

PREPARO DE PRODUTOS
QUÍMICO-INDUSTRIAIS PARA 7490-1/99
TERCEIROS

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente

7490-1/99

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
7490-1/99
especificadas anteriormente
Serviços de lavagem, lubrificação
e polimento de veículos
4520-0/05
automotores

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Serviços de lavagem, lubrificação
e polimento de veículos
automotores

2.58.32.6

LAVAGEM DE VEÍCULOS

4520-0/05

Serviços de lavagem, lubrificação e
4520-0/05
polimento de veículos automotores

Serviços de lavagem, lubrificação e
4520-0/05
polimento de veículos automotores

2.58.36.9

ATRACAÇÃO DE NAVIOS

5030-1/02

Navegação de apoio portuário

5030-1/02

Navegação de apoio portuário

5030-1/02

Navegação de apoio portuário

5030-1/02

Navegação de apoio portuário

9609-2/03

Alojamento, higiene e
embelezamento de animais.

9609-2/03

Alojamento, higiene e
embelezamento de animais.

9609-2/08

Higiene e embelezamento de
animais domésticos

9609-2/08

Higiene e embelezamento de
animais domésticos

9609-2/03

Alojamento, higiene e
embelezamento de animais.

9609-2/03

Alojamento, higiene e
embelezamento de animais.

9609-2/07

Alojamento de animais
domésticos

9609-2/07

Alojamento de animais
domésticos

Instalação de outros equipamentos
3329-5/99
não especificados anteriormente

Instalação de outros equipamentos
não especificados anteriormente

3329-5/99

9529-1/99

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Instalação de outros
equipamentos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

Instalação e manutenção elétrica

Instalação e manutenção elétrica

2.58.38.5

2.58.39.3

2.58.40.7

2.58.41.5

2.58.42.3
2.58.43.1

2.58.43.1

CORTE DE PÊLOS E
TRATAMENTO DE BELEZA
DE ANIMAIS
ALOJAMENTO DE ANIMAIS
DOMÉSTICOS, SERVIÇOS
DE

INSTALAÇÃO DE SECADOR
3329-5/99
DE ROUPAS
RECUPERAÇÃO DE FITAS
MAGNÉTICAS
INSTALAÇÃO DE PÁRA
RAIOS
SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO, SERVIÇOS DE
SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO, SERVIÇOS DE

4322-3/03

8299-7/99

2.58.53.9

REPARAÇÃO DE CARIMBOS 9529-1/99

2.58.54.7

COLOCAÇÃO DE MOLDURAS 9529-1/99

2.58.55.5

PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO

7210-0/00

2.58.56.3

ALUGUEL DE PLANTAS

7729-2/99

2.58.58.0

LIMPEZA URBANA

3811-4/00

Instalações de sistema de
prevenção contra incêndio
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências físicas e
naturais
Aluguel de outros objetos pessoais
e domésticos não especificados
anteriormente
Coleta de resíduos não-perigosos

4321-5/00
4322-3/03

8299-7/99

9529-1/99

9529-1/99

7210-0/00

7729-2/99
3811-4/00

Instalações de sistema de
prevenção contra incêndio
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências físicas e
naturais
Aluguel de outros objetos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Coleta de resíduos não-perigosos
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4321-5/00
4322-3/03

8299-7/99

9529-1/99

9529-1/99

7210-0/00

7729-2/99
3811-4/00

Instalações de sistema de
prevenção contra incêndio
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências físicas e
naturais
Aluguel de outros objetos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

3329-5/99

9529-1/99

4321-5/00
4322-3/03

8299-7/99

9529-1/99

9529-1/99

7210-0/00

7729-2/99

Coleta de resíduos não-perigosos 3811-4/00

Instalação de outros
equipamentos não especificados
anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Instalação e manutenção elétrica
Instalações de sistema de
prevenção contra incêndio
Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências físicas e
naturais
Aluguel de outros objetos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Coleta de resíduos não-perigosos

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

2.58.59.8

INSTALAÇÃO DE TOLDOS

3329-5/99

2.58.60.1

INSTALAÇÃO DE
ARTEFATOS DE METAL

2.58.61.0

2.58.62.8
2.58.70.9
2.58.73.3

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Instalação de outros equipamentos
3329-5/99
não especificados anteriormente

Instalação de outros equipamentos
não especificados anteriormente

3329-5/99

4330-4/02

Instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de 4330-4/02
qualquer material

Instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de
qualquer material

4330-4/02

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
TECIDOS

9529-1/99

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

JARDINAGEM

8130-3/00

Atividades paisagísticas
Serviços de entrega rápida

ATENDIMENTO DOMICILIAR
5320-2/02
DE BENS DE CONSUMO
PROTEÇÃO E LACRAÇÃO DE
9609-2/99
BAGAGENS, SERVIÇOS DE

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.2
Instalação de outros
equipamentos não especificados
anteriormente

CNAE 2.3
3329-5/99

Descrição CNAE 2.3
Instalação de outros
equipamentos não especificados
anteriormente

Instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material

4330-4/02

Instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material

Reparação e manutenção de outros
objetos e equipamentos pessoais e
9529-1/99
domésticos não especificados
anteriormente

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

9529-1/99

Reparação e manutenção de
outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não
especificados anteriormente

8130-3/00

Atividades paisagísticas

8130-3/00

Atividades paisagísticas

8130-3/00

Atividades paisagísticas

5320-2/02

Serviços de entrega rápida

5320-2/02

Serviços de entrega rápida

5320-2/02

Serviços de entrega rápida

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

9609-2/99

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

9609-2/99

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

9609-2/99

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

2.58.74.1

ABATEDOURO, SERVIÇOS
DE

1011-2/01

Frigorífico - abate de bovinos

1011-2/01

Frigorífico - abate de bovinos

1011-2/01

Frigorífico - abate de bovinos

1011-2/01

Frigorífico - abate de bovinos

2.58.74.1

ABATEDOURO, SERVIÇOS
DE

1011-2/02

Frigorífico - abate de eqüinos

1011-2/02

Frigorífico - abate de eqüinos

1011-2/02

Frigorífico - abate de eqüinos

1011-2/02

Frigorífico - abate de eqüinos

2.58.74.1

ABATEDOURO, SERVIÇOS
DE

1011-2/03

Frigorífico - abate de ovinos e
caprinos

1011-2/03

Frigorífico - abate de ovinos e
caprinos

1011-2/03

Frigorífico - abate de ovinos e
caprinos

1011-2/03

Frigorífico - abate de ovinos e
caprinos

2.58.74.1

ABATEDOURO, SERVIÇOS
DE

1011-2/04

Frigorífico - abate de bufalinos

1011-2/04

Frigorífico - abate de bufalinos

1011-2/04

Frigorífico - abate de bufalinos

1011-2/04

Frigorífico - abate de bufalinos

2.58.74.1

ABATEDOURO, SERVIÇOS
DE

1012-1/03

Frigorífico - abate de suínos

1012-1/03

Frigorífico - abate de suínos

1012-1/03

Frigorífico - abate de suínos

1012-1/03

Frigorífico - abate de suínos

2.58.74.1

ABATEDOURO, SERVIÇOS
DE

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

1013-9/01

Fabricação de produtos de carne

2.58.74.1

ABATEDOURO, SERVIÇOS
DE

1013-9/02

Preparação de subprodutos do
abate

1013-9/02

Preparação de subprodutos do
abate

1013-9/02

Preparação de subprodutos do
abate

1013-9/02

Preparação de subprodutos do
abate

2.58.75.0

SERVIÇOS DE LOCUÇÃO

7490-1/99

2.58.75.0

SERVIÇOS DE LOCUÇÃO

9609-2/99

2.58.78.4

2.58.80.6
2.58.81.4

TATUAGEM, SERVIÇOS DE 9609-2/99

MAQUILAGEM

9602-5/02

TRATAMENTO DE DETRITOS
3900-5/00
INDUSTRIAIS

2.58.83.0

INVESTIGAÇÃO

8030-7/00

2.58.85.7

INSPEÇÃO DE
MERCADORIAS

7120-1/00

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

7490-1/99

9609-2/99

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

7490-1/99

9609-2/99

9609-2/06

Serviços de tatuagem e colocação
de piercing

9609-2/06

Outras atividades de tratamento de
9602-5/02
beleza

Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a beleza

9602-5/02

Descontaminação e outros serviços
3900-5/00
de gestão de resíduos
Atividades de investigação
8030-7/00
particular

Descontaminação e outros serviços
3900-5/00
de gestão de resíduos

Testes e análises técnicas

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Atividades de investigação particular 8030-7/00
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7120-1/00

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

7490-1/99

9609-2/99

Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

Serviços de tatuagem e colocação
9609-2/06
de piercing

Serviços de tatuagem e colocação
de piercing

Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Descontaminação e outros
serviços de gestão de resíduos
Atividades de investigação
particular

Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Descontaminação e outros
serviços de gestão de resíduos
Atividades de investigação
particular

Testes e análises técnicas

9602-5/02
3900-5/00
8030-7/00
7120-1/00

Testes e análises técnicas

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE
COLETA E REMOÇÃO DE
RESÍDUOS
COLETA E REMOÇÃO DE
RESÍDUOS
COLETA E REMOÇÃO DE
RESÍDUOS

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

3811-4/00

Coleta de resíduos não-perigosos

3811-4/00

Coleta de resíduos não-perigosos

3811-4/00

Coleta de resíduos não-perigosos 3811-4/00

Coleta de resíduos não-perigosos

3812-2/00

Coleta de resíduos perigosos

3812-2/00

Coleta de resíduos perigosos

3812-2/00

Coleta de resíduos perigosos

Coleta de resíduos perigosos

3821-1/00

Tratamento e disposição de
resíduos não-perigosos

3821-1/00

Tratamento e disposição de
resíduos não-perigosos

3821-1/00

2.58.87.3

DEPILAÇÃO

9602-5/02

Outras atividades de tratamento de
9602-5/02
beleza

Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a beleza

9602-5/02

2.58.88.1

MECANOGRAFIA

8211-3/00

2.58.89.0

MODELO, SERVIÇOS DE

7490-1/05

2.58.90.3

RECICLAGEM DE LIXO

3831-9/01

2.58.90.3

RECICLAGEM DE LIXO

3831-9/99

Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo
Agenciamento de profissionais para
atividades esportivas, culturais e
artísticas
Recuperação de sucatas de
alumínio
Recuperação de materiais
metálicos, exceto alumínio

Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo
Agenciamento de profissionais para
atividades esportivas, culturais e
artísticas
Recuperação de sucatas de
alumínio
Recuperação de materiais
metálicos, exceto alumínio

2.58.90.3

RECICLAGEM DE LIXO

3832-7/00

Recuperação de materiais plásticos 3832-7/00

Recuperação de materiais plásticos 3832-7/00

2.58.90.3

RECICLAGEM DE LIXO

3839-4/01

Usinas de compostagem

3839-4/01

Usinas de compostagem

3839-4/01

Usinas de compostagem

3839-4/01

Usinas de compostagem

3839-4/99

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

3839-4/99

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

3839-4/99

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

7410-2/02

Design de interiores

2.58.86.5
2.58.86.5
2.58.86.5

8211-3/00
7490-1/05
3831-9/01
3831-9/99

8211-3/00
7490-1/05
3831-9/01
3831-9/99

Tratamento e disposição de
resíduos não-perigosos
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Serviços combinados de escritório
e apoio administrativo
Agenciamento de profissionais
para atividades esportivas,
culturais e artísticas
Recuperação de sucatas de
alumínio
Recuperação de materiais
metálicos, exceto alumínio
Recuperação de materiais
plásticos

CNAE 2.3

3812-2/00
3821-1/00
9602-5/02
8211-3/00
7490-1/05
3831-9/01
3831-9/99
3832-7/00

Descrição CNAE 2.3

Tratamento e disposição de
resíduos não-perigosos
Atividades de estética e outros
serviços de cuidados com a
beleza
Serviços combinados de escritório
e apoio administrativo
Agenciamento de profissionais
para atividades esportivas,
culturais e artísticas
Recuperação de sucatas de
alumínio
Recuperação de materiais
metálicos, exceto alumínio
Recuperação de materiais
plásticos

2.58.90.3

RECICLAGEM DE LIXO

3839-4/99

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

2.58.91.1

DECORAÇÃO DE FESTAS

7410-2/02

Decoração de interiores

7410-2/02

Decoração de interiores

7410-2/02

Design de interiores

8011-1/02

Serviços de adestramento de cães
de guarda

8011-1/02

Serviços de adestramento de cães
de guarda

8011-1/02

Serviços de adestramento de cães
8011-1/02
de guarda

Serviços de adestramento de cães
de guarda

9700-5/00

Serviços domésticos

9700-5/00

Serviços domésticos

9700-5/00

Serviços domésticos

9700-5/00

Serviços domésticos

1020-1/01

Preservação de peixes,
crustáceos e moluscos

1020-1/01

Preservação de peixes,
crustáceos e moluscos

1020-1/02

Fabricação de conservas de
peixes, crustáceos e moluscos

2.58.92.0
2.58.93.8

ADESTRAMENTO DE
ANIMAIS
PASSADEIRA DE ROUPA,
SERVIÇOS DE

2.58.94.6

BENEFICIAMENTO DE
PESCADOS PARA
TERCEIROS

1020-1/01

Preservação de peixes, crustáceos
1020-1/01
e moluscos

Preservação de peixes, crustáceos
e moluscos

2.58.94.6

BENEFICIAMENTO DE
PESCADOS PARA
TERCEIROS

1020-1/02

Fabricação de conservas de peixes,
1020-1/02
crustáceos e moluscos

Fabricação de conservas de peixes,
1020-1/02
crustáceos e moluscos

Fabricação de conservas de
peixes, crustáceos e moluscos

Atividades relacionadas a esgoto,
exceto a gestão de redes

3702-9/00

Atividades relacionadas a esgoto,
exceto a gestão de redes

3702-9/00

Atividades relacionadas a esgoto,
3702-9/00
exceto a gestão de redes

Atividades relacionadas a esgoto,
exceto a gestão de redes

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

9609-2/99

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

9609-2/99

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

9609-2/99

Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

8129-0/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

8129-0/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

8129-0/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

2.58.95.4

2.58.96.2

2.58.97.0

LIMPEZA DE ESTAÇÃO DE
3702-9/00
TRATAMENTO DE ESGOTO
CARTOMANCIA

9609-2/99

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
8129-0/00
DE CONTAINERS

2.58.98.9

CLASSIFICAÇÃO DE
MERCADORIAS

8292-0/00

Envasamento e empacotamento
sob contrato

8292-0/00

Envasamento e empacotamento sob
8292-0/00
contrato

Envasamento e empacotamento
sob contrato

8292-0/00

Envasamento e empacotamento
sob contrato

2.58.99.7

MONTAGEM DE
EMBALAGENS PARA
TERCEIROS

8292-0/00

Envasamento e empacotamento
sob contrato

8292-0/00

Envasamento e empacotamento sob
8292-0/00
contrato

Envasamento e empacotamento
sob contrato

8292-0/00

Envasamento e empacotamento
sob contrato

Construção de edifícios

4120-4/00

Construção de edifícios

Construção de edifícios

4120-4/00

Construção de edifícios

2.60.01.0

CONSTRUÇÃO DE CASAS E
4120-4/00
PRÉDIOS
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4120-4/00

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.60.02.9

Descrição CAE
CNAE 2.0
REFORMA E
RECONSTRUÇÃO DE CASAS 4120-4/00
E PRÉDIOS

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Construção de edifícios

4120-4/00

Construção de edifícios

4120-4/00

Construção de edifícios

4120-4/00

Construção de edifícios

4399-1/03

Outras obras de acabamento da
construção
Obras de alvenaria

2.60.04.5

REVESTIMENTO E
4329-1/05
ACABAMENTO DE PRÉDIOS

Tratamentos térmicos, acústicos ou
4329-1/05
de vibração

Tratamentos térmicos, acústicos ou
4329-1/05
de vibração

Tratamentos térmicos, acústicos
ou de vibração

4329-1/05

Tratamentos térmicos, acústicos
ou de vibração

2.60.04.5

REVESTIMENTO E
4330-4/05
ACABAMENTO DE PRÉDIOS

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

2.60.05.3

CONFECÇÃO COLOCAÇÃO
ESCORAMENTO DE FORMAS 4399-1/02
E ARMAÇÃO DE CONCRETO

Montagem e desmontagem de
andaimes e outras estruturas
temporárias.

4399-1/02

Montagem e desmontagem de
andaimes e outras estruturas
temporárias.

4399-1/02

Montagem e desmontagem de
andaimes e outras estruturas
temporárias.

4399-1/02

Montagem e desmontagem de
andaimes e outras estruturas
temporárias.

2.60.03.7
2.60.03.7

2.60.06.1
2.60.07.0

ALVENARIA

4330-4/99

ALVENARIA

4399-1/03

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4322-3/01
HIDRÁULICAS E DE GÁS
IMPERMEABILIZAÇÃO DE
4330-4/01
CONSTRUÇÕES

2.60.08.8

DEMOLIÇÕES

4311-8/01

2.60.09.6

CONSTRUÇÃO POR
ADMINISTRAÇÃO

4399-1/01

2.60.10.0
2.60.10.0
2.60.11.8
2.60.14.2
2.60.15.0
2.60.15.0

INSTALAÇÃO DE VIDROS
PLÁSTICOS E ACRÍLICOS
INSTALAÇÃO DE VIDROS
PLÁSTICOS E ACRÍLICOS
SUBEMPREITEIRA DE MÃO
DE OBRA
EMPREITEIRA DE MÃO DE
OBRA
FUNDAÇÕES EM
CONSTRUÇÃO CIVIL
FUNDAÇÕES EM
CONSTRUÇÃO CIVIL

3329-5/99
4330-4/99
7820-5/00
7820-5/00

Outras obras de acabamento da
construção
Obras de alvenaria

4330-4/99
4399-1/03

Outras obras de acabamento da
construção
Obras de alvenaria

4330-4/99

4330-4/99
4399-1/03

Outras obras de acabamento da
construção
Obras de alvenaria

Instalações hidráulicas, sanitárias e
4322-3/01
de gás
Impermeabilização em obras de
4330-4/01
engenharia civil.
Demolição de edifícios e outras
4311-8/01
estruturas

Instalações hidráulicas, sanitárias e
4322-3/01
de gás
Impermeabilização em obras de
4330-4/01
engenharia civil.
Demolição de edifícios e outras
4311-8/01
estruturas

Instalações hidráulicas, sanitárias
4322-3/01
e de gás
Impermeabilização em obras de
4330-4/01
engenharia civil.
Demolição de edifícios e outras
4311-8/01
estruturas

Instalações hidráulicas, sanitárias
e de gás
Impermeabilização em obras de
engenharia civil.
Demolição de edifícios e outras
estruturas

Administração de obras

Administração de obras

Administração de obras

Administração de obras

4399-1/01

4399-1/01

Instalação de outros equipamentos
3329-5/99
não especificados anteriormente

Instalação de outros equipamentos
não especificados anteriormente

3329-5/99

Outras obras de acabamento da
construção
Locação de mão-de-obra
temporária
Locação de mão-de-obra
temporária

4330-4/99

Outras obras de acabamento da
construção

4330-4/99

7820-5/00

Locação de mão-de-obra temporária 7820-5/00

7820-5/00

Locação de mão-de-obra temporária 7820-5/00

Instalação de outros
equipamentos não especificados
anteriormente
Outras obras de acabamento da
construção
Locação de mão-de-obra
temporária
Locação de mão-de-obra
temporária

4399-1/01
3329-5/99
4330-4/99
7820-5/00
7820-5/00

Instalação de outros
equipamentos não especificados
anteriormente
Outras obras de acabamento da
construção
Locação de mão-de-obra
temporária
Locação de mão-de-obra
temporária

4312-6/00

Perfurações e sondagens

4312-6/00

Perfurações e sondagens

4312-6/00

Perfurações e sondagens

4312-6/00

Perfurações e sondagens

4391-6/00

Obras de fundações

4391-6/00

Obras de fundações

4391-6/00

Obras de fundações

4391-6/00

Obras de fundações

4212-0/00

Construção de obras de arte
especiais

4212-0/00

Construção de obras de arte
especiais

4212-0/00

Construção de obras de arte
especiais

2.60.16.9

ESTRUTURAS

4212-0/00

Construção de obras de arte
especiais

2.60.17.7

INSTALAÇÃO DE
ESQUADRIAS

4330-4/02

Instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de 4330-4/02
qualquer material

Instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de
qualquer material

4330-4/02

Instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material

4330-4/02

Instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material

Construção de edifícios

4120-4/00

Construção de edifícios

4120-4/00

Construção de edifícios

4120-4/00

Construção de edifícios

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

Instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de
qualquer material

4330-4/02

Instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material

4330-4/02

Instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material

2.60.18.5

EXECUÇÃO DE TELHADOS 4120-4/00

2.60.19.3

ASSENTAMENTO DE TACOS
LADRILHOS AZULEJOS E 4330-4/05
PASTILHAS

2.60.20.7

ASSENTAMENTO DE
MARMORITE E GRANILITO

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

2.60.21.5

CARPINTARIA E
MARCENARIA

4330-4/02

Instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de 4330-4/02
qualquer material
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

2.60.23.1

RASPAGEM CALAFETAÇÃO
E ENCERAMENTO DE
4330-4/05
ASSOALHOS

2.60.24.0

CONSTRUÇÃO DE PISCINAS 4399-1/99

2.60.25.8

INSTALAÇÃO DE PISCINAS 4330-4/99

2.60.25.8

INSTALAÇÃO DE PISCINAS 4399-1/99

2.60.26.6

INSTALAÇÃO E MONTAGEM
3329-5/99
DE AQUÁRIOS

2.60.29.0

PINTURA DE PRÉDIOS

4330-4/04

2.60.30.4

CONCRETAGEM

4299-5/99

2.60.30.4

CONCRETAGEM

4399-1/99

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente
Outras obras de acabamento da
construção
Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente

Instalação de outros equipamentos
3329-5/99
não especificados anteriormente

Instalação de outros equipamentos
não especificados anteriormente

Serviços de pintura de edifícios em
4330-4/04
geral
Outras obras de engenharia civil
4299-5/99
não especificadas anteriormente
Serviços especializados para
construção não especificados
4399-1/99
anteriormente

Serviços de pintura de edifícios em
4330-4/04
geral
Outras obras de engenharia civil não
4299-5/99
especificadas anteriormente
Serviços especializados para
construção não especificados
4399-1/99
anteriormente

Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente
Outras obras de acabamento da
construção
Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente
Instalação de outros
equipamentos não especificados
anteriormente
Serviços de pintura de edifícios
em geral
Outras obras de engenharia civil
não especificadas anteriormente
Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente

4399-1/99
4330-4/99
4399-1/99

Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente
Outras obras de acabamento da
construção
Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente

4399-1/99
4330-4/99
4399-1/99

3329-5/99

4399-1/99
4330-4/99
4399-1/99

3329-5/99
4330-4/04
4299-5/99
4399-1/99

Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente
Outras obras de acabamento da
construção
Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente
Instalação de outros
equipamentos não especificados
anteriormente
Serviços de pintura de edifícios
em geral
Outras obras de engenharia civil
não especificadas anteriormente
Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente

2.60.31.2

INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS 4330-4/02

Instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de 4330-4/02
qualquer material

Instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de
qualquer material

4330-4/02

Instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material

4330-4/02

Instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material

2.60.32.0

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO
8129-0/00
DE TUBULAÇÕES

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

8129-0/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

8129-0/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

8129-0/00

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

2.60.33.9

REBAIXAMENTO DE TETOS 4329-1/99

Outras obras de instalações em
construções não especificadas
anteriormente

4329-1/99

Outras obras de instalações em
construções não especificadas
anteriormente

4329-1/99

Outras obras de instalações em
construções não especificadas
anteriormente

4329-1/99

Outras obras de instalações em
construções não especificadas
anteriormente

2.60.34.7

INSTALAÇÕES COMERCIAIS 4330-4/02

Instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de 4330-4/02
qualquer material

Instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de
qualquer material

4330-4/02

Instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material

4330-4/02

Instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material

4292-8/01

Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01

Montagem de estruturas metálicas

2.60.35.5

INSTALAÇÃO DE
ESTRUTURAS METÁLICAS

4292-8/01

Montagem de estruturas metálicas

4292-8/01

Montagem de estruturas metálicas

2.60.35.5

INSTALAÇÃO DE
ESTRUTURAS METÁLICAS

2599-3/01

Serviços de confecção de
armações metálicas para a
construção

2599-3/01

Serviços de confecção de armações
2599-3/01
metálicas para a construção

Serviços de confecção de
armações metálicas para a
construção

2599-3/01

Serviços de confecção de
armações metálicas para a
construção

2.60.36.3

CONSTRUÇÃO CIVIL

4120-4/00

Construção de edifícios

4120-4/00

Construção de edifícios

4120-4/00

Construção de edifícios

4120-4/00

Construção de edifícios

2.60.36.3

CONSTRUÇÃO CIVIL

4299-5/01

Construção de instalações
esportivas e recreativas

4299-5/01

Construção de instalações
esportivas e recreativas

4299-5/01

Construção de instalações
esportivas e recreativas

4299-5/01

Construção de instalações
esportivas e recreativas

2.60.37.1

INSTALAÇÃO DE SISTEMAS
4322-3/02
DE CALEFAÇÃO

2.60.38.0

INSTALAÇÃO DE SISTEMAS
DE REFRIGERAÇÃO E
4322-3/02
VENTILAÇÃO

Instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e
refrigeração
Instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e
refrigeração

4322-3/02

4322-3/02

Instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e
refrigeração
Instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e
refrigeração

Página 105

4322-3/02

4322-3/02

Instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e
refrigeração
Instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e
refrigeração

4322-3/02

4322-3/02

Instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e
refrigeração
Instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e
refrigeração

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.60.39.8

Descrição CAE
CNAE 2.0
SUPERVISÃO DE OBRAS E
DE SERVIÇOS DE
7112-0/00
ENGENHARIA

2.60.40.1

MONTAGEM DE STANDS

7319-0/01

2.60.40.1

MONTAGEM DE STANDS

4330-4/02

2.60.41.0

INSTALAÇÃO DE GÁS

4322-3/01

2.60.42.8

MARMORARIA, SERVIÇOS
DE

4330-4/05

2.60.44.4

BLASTER, SERVIÇOS DE

4330-4/99

2.61.01.7
2.61.01.7
2.61.01.7
2.61.02.5
2.61.03.3

2.61.04.1

TERRAPLENAGEM E
ESCAVAÇÃO
TERRAPLENAGEM E
ESCAVAÇÃO
TERRAPLENAGEM E
ESCAVAÇÃO
URBANIZAÇÃO DE
LOGRADOUROS
CONSTRUÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE
RODOVIAS
CONSTRUÇÃO DE TÚNEIS
PONTES VIADUTOS E
PASSARELAS

4311-8/02

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Serviços de engenharia

7112-0/00

Serviços de engenharia

7112-0/00

Serviços de engenharia

7112-0/00

Serviços de engenharia

Criação de estandes para feiras e
7319-0/01
exposições
Instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de 4330-4/02
qualquer material
Instalações hidráulicas, sanitárias e
4322-3/01
de gás

Criação de estandes para feiras e
7319-0/01
exposições
Instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de 4330-4/02
qualquer material
Instalações hidráulicas, sanitárias e
4322-3/01
de gás

Criação de estandes para feiras e
7319-0/01
exposições
Instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários
4330-4/02
embutidos de qualquer material
Instalações hidráulicas, sanitárias
4322-3/01
e de gás

Criação de estandes para feiras e
exposições
Instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material
Instalações hidráulicas, sanitárias
e de gás

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de
resinas em interiores e exteriores

Outras obras de acabamento da
4330-4/99
construção
Preparação de canteiro e limpeza de
4311-8/02
terreno

Outras obras de acabamento da
4330-4/99
construção
Preparação de canteiro e limpeza
4311-8/02
de terreno

Outras obras de acabamento da
construção
Preparação de canteiro e limpeza
de terreno
Obras de terraplenagem

Outras obras de acabamento da
construção
Preparação de canteiro e limpeza
de terreno

4330-4/05
4330-4/99
4311-8/02

4330-4/05

4313-4/00

Obras de terraplenagem

4313-4/00

Obras de terraplenagem

4313-4/00

Obras de terraplenagem

4319-3/00

Serviços de preparação do terreno
não especificados anteriormente

4319-3/00

Serviços de preparação do terreno
não especificados anteriormente

4319-3/00

Serviços de preparação do terreno
4319-3/00
não especificados anteriormente

Serviços de preparação do terreno
não especificados anteriormente

4213-8/00

Obras de urbanização - ruas,
praças e calçadas

4213-8/00

Obras de urbanização - ruas, praças
4213-8/00
e calçadas

Obras de urbanização - ruas,
praças e calçadas

Obras de urbanização - ruas,
praças e calçadas

4211-1/01

Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01

Construção de rodovias e ferrovias

4211-1/01

Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01

Construção de rodovias e ferrovias

4212-0/00

Construção de obras de arte
especiais

Construção de obras de arte
especiais

4212-0/00

Construção de obras de arte
especiais

Construção de obras de arte
especiais

4212-0/00

4313-4/00

4213-8/00

4212-0/00

Construção de redes de transportes
por dutos, exceto para água e
4223-5/00
esgoto
Instalação, manutenção e
reparação de elevadores, escadas
4329-1/03
e esteiras rolantes, exceto de
fabricação própria
Construção de barragens e
represas para geração de energia 4221-9/01
elétrica

Construção de redes de transportes
por dutos, exceto para água e
4223-5/00
esgoto

Construção de redes de
transportes por dutos, exceto para 4223-5/00
água e esgoto

Construção de redes de
transportes por dutos, exceto para
água e esgoto

Instalação, manutenção e reparação
de elevadores, escadas e esteiras
4329-1/03
rolantes

Instalação, manutenção e
reparação de elevadores, escadas 4329-1/03
e esteiras rolantes

Instalação, manutenção e
reparação de elevadores, escadas
e esteiras rolantes

Construção de barragens e represas
4221-9/01
para geração de energia elétrica

Construção de barragens e
represas para geração de energia 4221-9/01
elétrica

Construção de barragens e
represas para geração de energia
elétrica

4221-9/02

Construção de estações e redes de
4221-9/02
distribuição de energia elétrica

Construção de estações e redes de
4221-9/02
distribuição de energia elétrica

Construção de estações e redes
4221-9/02
de distribuição de energia elétrica

Construção de estações e redes
de distribuição de energia elétrica

2.61.08.4

CONSTRUÇÃO REPARAÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE
4211-1/01
FERROVIAS

Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01

Construção de rodovias e ferrovias

4211-1/01

Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01

Construção de rodovias e ferrovias

2.61.09.2

REPARAÇÃO DE RODOVIAS 4211-1/01

Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01

Construção de rodovias e ferrovias

4211-1/01

Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01

Construção de rodovias e ferrovias

4222-7/01

Construção de redes de
abastecimento de água, coleta de
esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação

4222-7/01

Construção de redes de
abastecimento de água, coleta de
4222-7/01
esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação

Construção de redes de
abastecimento de água, coleta de
esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação

4222-7/02

Obras de irrigação

4222-7/02

Obras de irrigação

Obras de irrigação

2.61.05.0

CONSTRUÇÃO DE
4223-5/00
OLEODUTOS E AQUEDUTOS

2.61.06.8

INSTALAÇÕES MECÂNICAS
4329-1/03
E ELETROMECÂNICAS

2.61.07.6

2.61.07.6

CONSTRUÇÃO DE
CENTRAIS ELÉTRICAS E
HIDROELÉTRICAS
CONSTRUÇÃO DE
CENTRAIS ELÉTRICAS E
HIDROELÉTRICAS

4221-9/01

2.61.10.6

OBRAS DE CANALIZAÇÃO
DE RIOS TRATAM E DISTR
DE ÁGUA

4222-7/01

Construção de redes de
abastecimento de água, coleta de
esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação

2.61.10.6

OBRAS DE CANALIZAÇÃO
DE RIOS TRATAM E DISTR
DE ÁGUA

4222-7/02

Obras de irrigação
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4222-7/02

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

2.61.11.4

OBRAS DE SANEAMENTO E
REDES DE DISTRIBUIÇÃO 4222-7/01
DE GÁS

Construção de redes de
abastecimento de água, coleta de
esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação

4222-7/01

Construção de redes de
abastecimento de água, coleta de
esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação

4222-7/01

Construção de redes de
abastecimento de água, coleta de
4222-7/01
esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação

Construção de redes de
abastecimento de água, coleta de
esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação

2.61.12.2

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

2.61.12.2

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 4292-8/02

Obras de montagem industrial

4292-8/02

Obras de montagem industrial

4292-8/02

Obras de montagem industrial

4292-8/02

Obras de montagem industrial

3314-7/01

Manutenção e reparação de
máquinas motrizes não-elétricas

3314-7/01

Manutenção e reparação de
máquinas motrizes não-elétricas

2.61.13.0

MONTAGEM TANQUES
CALDEIRA GERADORA DE
TURBINAS E MOINHO
VENTO

3314-7/01

Manutenção e reparação de
máquinas motrizes não-elétricas

3314-7/01

Manutenção e reparação de
máquinas motrizes não-elétricas

2.61.14.9

INSTALAÇÃO DE
ELEVADORES

4329-1/03

Instalação, manutenção e
reparação de elevadores, escadas
e esteiras rolantes, exceto de
fabricação própria

4329-1/03

Instalação, manutenção e reparação
de elevadores, escadas e esteiras
4329-1/03
rolantes

Instalação, manutenção e
reparação de elevadores, escadas 4329-1/03
e esteiras rolantes

Instalação, manutenção e
reparação de elevadores, escadas
e esteiras rolantes

Construção de estações e redes de
4221-9/02
distribuição de energia elétrica

Construção de estações e redes de
4221-9/02
distribuição de energia elétrica

Construção de estações e redes
4221-9/02
de distribuição de energia elétrica

Construção de estações e redes
de distribuição de energia elétrica

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

2.61.15.7

2.61.16.5

2.61.17.3

2.61.18.1

2.61.19.0

2.61.20.3

2.61.21.1

2.61.22.0
2.61.23.8
2.61.24.6
2.61.25.4
2.61.25.4
2.61.25.4

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO
SUBESTAÇÃO DE
4221-9/02
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
INSTALACAO DE
GERADORES E
TRANSFORMADORES DE
ENERGIA ELETRICA

3321-0/00

INSTALACAO DE LINHAS DE
TRANSMISSAO E
4221-9/02
DISTRIBUICAO DE ENERGIA
E TELECOMUNICACAO

3321-0/00

3321-0/00

3321-0/00

Construção de estações e redes de
4221-9/02
distribuição de energia elétrica

Construção de estações e redes de
4221-9/02
distribuição de energia elétrica

Construção de estações e redes
4221-9/02
de distribuição de energia elétrica

Construção de estações e redes
de distribuição de energia elétrica

4221-9/04

Construção de estações e redes de
4221-9/04
telecomunicações

Construção de estações e redes de
4221-9/04
telecomunicações

Construção de estações e redes
de telecomunicações

4221-9/04

Construção de estações e redes
de telecomunicações

3321-0/00

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

3321-0/00

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

3321-0/00

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

3321-0/00

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

3321-0/00

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

3321-0/00

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

3321-0/00

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

8020-0/02

Outras atividades de serviços de
segurança

8020-0/02

Outras atividades de serviços de
segurança

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4211-1/01

Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01

Construção de rodovias e ferrovias

CONSTRUÇÃO DE
ESTAÇÕES DE RÁDIO E
TELEVISÃO
INSTALAÇÃO DE FORNOS
ELÉTRICOS E ALTOFORNOS
INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE
TELECOMUNICAÇÃO E
ELETRÔNICOS

INSTALAÇÃO DE
3321-0/00
COMPACTADORES DE LIXO
INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA

PAVIMENTAÇÃO DE
RODOVIAS
SANEAMENTO, SERVIÇOS
DE
SANEAMENTO, SERVIÇOS
DE
SANEAMENTO, SERVIÇOS
DE

4211-1/01

Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01

Construção de rodovias e ferrovias

3600-6/01

Captação, tratamento e distribuição
3600-6/01
de água

Captação, tratamento e distribuição
3600-6/01
de água

Captação, tratamento e
distribuição de água

3600-6/01

Captação, tratamento e
distribuição de água

3701-1/00

Gestão de redes de esgoto

3701-1/00

Gestão de redes de esgoto

3701-1/00

Gestão de redes de esgoto

3701-1/00

Gestão de redes de esgoto

3821-1/00

Tratamento e disposição de
resíduos não-perigosos

3821-1/00

Tratamento e disposição de
resíduos não-perigosos

3821-1/00

Tratamento e disposição de
resíduos não-perigosos

3821-1/00

Tratamento e disposição de
resíduos não-perigosos
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.61.25.4

2.61.26.2

2.61.26.2

Descrição CAE
SANEAMENTO, SERVIÇOS
DE
INSTALAÇÃO DE
APARELHOS PARA
CAPTAÇÃO DE ENERGIA
SOLAR
INSTALAÇÃO DE
APARELHOS PARA
CAPTAÇÃO DE ENERGIA
SOLAR

CNAE 2.0
3822-0/00

Descrição CNAE 2.0
Tratamento e disposição de
resíduos perigosos

CNAE 2.1
3822-0/00

Descrição CNAE 2.1
Tratamento e disposição de
resíduos perigosos

3822-0/00

Descrição CNAE 2.2
Tratamento e disposição de
resíduos perigosos

3822-0/00

Descrição CNAE 2.3
Tratamento e disposição de
resíduos perigosos

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

4322-3/01

Instalações hidráulicas, sanitárias e
4322-3/01
de gás

Instalações hidráulicas, sanitárias e
4322-3/01
de gás

Instalações hidráulicas, sanitárias
4322-3/01
e de gás

Instalações hidráulicas, sanitárias
e de gás
Obras de terraplenagem

3321-0/00

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

CNAE 2.3

3321-0/00

3321-0/00

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

CNAE 2.2

3321-0/00

2.61.27.0

CONSOLIDAÇÃO DE SOLOS 4313-4/00

Obras de terraplenagem

4313-4/00

Obras de terraplenagem

4313-4/00

Obras de terraplenagem

2.61.27.0

CONSOLIDAÇÃO DE SOLOS 4319-3/00

Serviços de preparação do terreno
não especificados anteriormente

4319-3/00

Serviços de preparação do terreno
não especificados anteriormente

4319-3/00

Serviços de preparação do terreno
4319-3/00
não especificados anteriormente

Serviços de preparação do terreno
não especificados anteriormente

2.61.28.9

ENGENHARIA, SERVIÇOS DE 7112-0/00

Serviços de engenharia

7112-0/00

Serviços de engenharia

7112-0/00

Serviços de engenharia

Serviços de engenharia

2.61.28.9

ENGENHARIA, SERVIÇOS DE 7119-7/99

Atividades técnicas relacionadas à
engenharia e arquitetura não
especificadas anteriormente

7119-7/99

Atividades técnicas relacionadas à
engenharia e arquitetura não
especificadas anteriormente

7119-7/99

Atividades técnicas relacionadas à
engenharia e arquitetura não
7119-7/99
especificadas anteriormente

Atividades técnicas relacionadas à
engenharia e arquitetura não
especificadas anteriormente

2.61.29.7

MANUTENÇÃO DE LINHAS
DE TRANSMISSÃO
4221-9/03
SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS

Manutenção de redes de
distribuição de energia elétrica

4221-9/03

Manutenção de redes de distribuição
4221-9/03
de energia elétrica

Manutenção de redes de
distribuição de energia elétrica

4221-9/03

Manutenção de redes de
distribuição de energia elétrica

2.61.29.7

MANUTENÇÃO DE LINHAS
DE TRANSMISSÃO
4221-9/05
SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS

Manutenção de estações e redes
de telecomunicações

4221-9/05

Manutenção de estações e redes de
4221-9/05
telecomunicações

Manutenção de estações e redes
de telecomunicações

4221-9/05

Manutenção de estações e redes
de telecomunicações

Obras portuárias, marítimas e
fluviais

4291-0/00

Obras portuárias, marítimas e
fluviais

Obras portuárias, marítimas e
fluviais

4291-0/00

Obras portuárias, marítimas e
fluviais

2.61.30.0
2.62.01.3
2.62.02.1
2.62.03.0
2.62.04.8
2.62.05.6
2.62.06.4
2.62.07.2
2.62.08.0

INSTALAÇÃO DE TUBOS
FLEXÍVEIS EM CAMPOS
4291-0/00
MARÍTIMOS
OBRAS HIDRÁULICAS E
4291-0/00
MARÍTIMAS
CONSTRUÇÃO DE PORTOS
4291-0/00
E DIQUES FIXOS
INSTALAÇÃO DE FARÓIS DE
4329-1/02
NAVEGAÇÃO
DRAGAGEM FLUVIAL E
MARÍTIMA
INSTALAÇÃO DE DIQUES
FLUTUANTES
CONSTRUÇÃO DE
CENTRAIS
HIDROELÉTRICAS
TRATAMENTO DE ÁGUA

4291-0/00
4291-0/00
4221-9/02
3600-6/01

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4322-3/01

2.62.09.9

CONSTRUÇÃO NAVAL

3011-3/01

2.62.09.9

CONSTRUÇÃO NAVAL

3317-1/01

2.63.01.0

RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
8411-6/00
- DIVISÃO I

Obras portuárias, marítimas e
fluviais
Obras portuárias, marítimas e
fluviais
Instalação de equipamentos para
orientação à navegação marítima,
fluvial e lacustre
Obras portuárias, marítimas e
fluviais
Obras portuárias, marítimas e
fluviais

4291-0/00
4291-0/00
4329-1/02
4291-0/00
4291-0/00

Obras portuárias, marítimas e
fluviais
Obras portuárias, marítimas e
fluviais
Instalação de equipamentos para
orientação à navegação marítima,
fluvial e lacustre
Obras portuárias, marítimas e
fluviais
Obras portuárias, marítimas e
fluviais

4291-0/00
4291-0/00
4291-0/00
4329-1/02
4291-0/00
4291-0/00

Obras portuárias, marítimas e
fluviais
Obras portuárias, marítimas e
fluviais
Instalação de equipamentos para
orientação à navegação marítima,
fluvial e lacustre
Obras portuárias, marítimas e
fluviais
Obras portuárias, marítimas e
fluviais

4313-4/00

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

7112-0/00

4291-0/00
4291-0/00
4329-1/02
4291-0/00
4291-0/00

Obras portuárias, marítimas e
fluviais
Obras portuárias, marítimas e
fluviais
Instalação de equipamentos para
orientação à navegação marítima,
fluvial e lacustre
Obras portuárias, marítimas e
fluviais
Obras portuárias, marítimas e
fluviais

Construção de estações e redes de
4221-9/02
distribuição de energia elétrica

Construção de estações e redes de
4221-9/02
distribuição de energia elétrica

Construção de estações e redes
4221-9/02
de distribuição de energia elétrica

Construção de estações e redes
de distribuição de energia elétrica

Captação, tratamento e distribuição
de água
Instalações hidráulicas, sanitárias e
de gás
Construção de embarcações de
grande porte
Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

Captação, tratamento e distribuição
3600-6/01
de água
Instalações hidráulicas, sanitárias e
4322-3/01
de gás
Construção de embarcações de
3011-3/01
grande porte

Captação, tratamento e
distribuição de água
Instalações hidráulicas, sanitárias
e de gás
Construção de embarcações de
grande porte
Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

Captação, tratamento e
distribuição de água
Instalações hidráulicas, sanitárias
e de gás
Construção de embarcações de
grande porte
Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas
flutuantes

Administração pública em geral

3600-6/01
4322-3/01
3011-3/01
3317-1/01

Manutenção e reparação de
3317-1/01
embarcações e estruturas flutuantes

8411-6/00

Administração pública em geral
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8411-6/00

Administração pública em geral

3600-6/01
4322-3/01
3011-3/01
3317-1/01
8411-6/00

Administração pública em geral

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
2.63.02.8
2.63.03.6
2.63.04.4
2.63.05.2

Descrição CAE
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
- DIVISÃO II
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
- DIVISÃO III
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
- DIVISÃO IV

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

8411-6/00

Administração pública em geral

8411-6/00

Administração pública em geral

8411-6/00

Administração pública em geral

8411-6/00

Administração pública em geral

8411-6/00

Administração pública em geral

8411-6/00

Administração pública em geral

8411-6/00

Administração pública em geral

8411-6/00

Administração pública em geral

8411-6/00

Administração pública em geral

8411-6/00

Administração pública em geral

8411-6/00

Administração pública em geral

8411-6/00

Administração pública em geral

RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
8411-6/00
- ÓRGÃO PÚBLICO

Administração pública em geral

8411-6/00

Administração pública em geral

8411-6/00

Administração pública em geral

8411-6/00

Administração pública em geral

3.10.01.8

MINÉRIOS DE METAIS
PRECIOSOS-COMERCIO
ATACADISTA

4689-3/01

3.10.02.6

MINERAIS METÁLICOSCOMERCIO ATACADISTA

4689-3/01

3.10.03.4

TALCO GESSO E CAULIMCOMERCIO ATACADISTA

4689-3/01

3.10.06.9

PEDRAS PRECIOSAS E
SEMIPRECIOSAS-COMERCIO 4649-4/10
ATACADISTA

3.10.07.7

CRISTAL DE ROCHACOMERCIO ATACADISTA

4689-3/01

3.10.08.5

MICA E MALACACHETACOMERCIO ATACADISTA

4689-3/01

3.10.09.3

GRAFITA-COMERCIO
ATACADISTA

4689-3/01

3.10.10.7

MINÉRIOS-COMERCIO
ATACADISTA

4689-3/01

3.10.11.5

FILTROS-COMERCIO
ATACADISTA

4689-3/01

3.10.12.3

MINERAIS NÃO METÁLICOS4689-3/01
COMERCIO ATACADISTA

3.11.01.4

PRODUTOS DE GRAFITACOMERCIO ATACADISTA

4689-3/01

3.11.02.2

ABRASIVOS-COMERCIO
ATACADISTA

4689-3/01

3.12.01.0

3.12.02.9

3.12.03.7

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO-COMERCIO 4679-6/99
ATACADISTA
PEDRAS PARA
CONSTRUÇÃO E
4679-6/02
ORNAMENTAÇÃOCOMERCIO ATACADISTA
AREIA-COMERCIO
ATACADISTA

4679-6/04

Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive
pedras preciosas e semipreciosas
lapidadas
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4649-4/10

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
4689-3/01
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
4689-3/01
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
4689-3/01
combustíveis
Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive pedras 4649-4/10
preciosas e semipreciosas lapidadas
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
combustíveis

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive
pedras preciosas e semipreciosas
lapidadas
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4649-4/10

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

4689-3/01

Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive
pedras preciosas e semipreciosas
lapidadas
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis

Comércio atacadista de materiais
de construção em geral

4679-6/99

Comércio atacadista de materiais de
4679-6/99
construção em geral

Comércio atacadista de materiais
4679-6/99
de construção em geral

Comércio atacadista de materiais
de construção em geral

Comércio atacadista de mármores
e granitos

4679-6/02

Comércio atacadista de mármores e
4679-6/02
granitos

Comércio atacadista de mármores
4679-6/02
e granitos

Comércio atacadista de mármores
e granitos

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
4679-6/04
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente
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4679-6/04

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.12.04.5

3.12.05.3

3.12.06.1

3.12.07.0

3.12.08.8
3.12.09.6

3.12.10.0

3.12.11.8

Descrição CAE
MÁRMORE, GRANITO E
ARDÓSIA-COMERCIO
ATACADISTA

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

4679-6/02

Comércio atacadista de mármores
e granitos

4679-6/02

Comércio atacadista de mármores e
4679-6/02
granitos

Comércio atacadista de mármores
4679-6/02
e granitos

Comércio atacadista de mármores
e granitos

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
4679-6/04
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

ARTIGOS DE OLARIA PARA
CONSTRUÇÃO-COMERCIO 4679-6/04
ATACADISTA

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
4679-6/04
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
4679-6/04
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4674-5/00

Comércio atacadista de cimento

4674-5/00

Comércio atacadista de cimento

4674-5/00

Comércio atacadista de cimento

4674-5/00

Comércio atacadista de cimento

4674-5/00

Comércio atacadista de cimento

4674-5/00

Comércio atacadista de cimento

4674-5/00

Comércio atacadista de cimento

4674-5/00

Comércio atacadista de cimento

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
4679-6/04
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
4679-6/04
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

CAL VIRGEM-COMERCIO
ATACADISTA

ARTIGOS DE CERÂMICA
PARA CONSTRUÇÃOCOMERCIO ATACADISTA
CIMENTO-COMERCIO
ATACADISTA
ARTIGOS DE CIMENTO PARA
CONSTRUÇÃO-COMERCIO
ATACADISTA
ARTIGOS DE GESSO E
ESTUQUE PARA
CONSTRUÇÃO-COMERCIO
ATACADISTA
ARTEF DE AMIANTO E
FIBROCIMENTO PARA
ONSTR-COMERCIO
ATACADISTA

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

3.12.12.6

ARTIGOS DE PLÁSTICOS
PARA CONSTRUÇÃOCOMERCIO ATACADISTA

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
4679-6/04
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

3.12.14.2

PEDRAS DECORATIVASCOMERCIO ATACADISTA

4679-6/02

Comércio atacadista de mármores
e granitos

4679-6/02

Comércio atacadista de mármores e
4679-6/02
granitos

Comércio atacadista de mármores
4679-6/02
e granitos

Comércio atacadista de mármores
e granitos

3.12.15.0

MATERIAL SANITÁRIOCOMERCIO ATACADISTA

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
4679-6/04
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

3.12.16.9

TUBOS E CONEXÕESCOMERCIO ATACADISTA

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
4679-6/04
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

MATERIAL DE
REVESTIMENTO-COMERCIO 4679-6/04
ATACADISTA

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
4679-6/04
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

3.12.17.7

3.12.18.5

CASAS PRÉ-FABRICADAS

9999-9/99

GENERICO

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
4679-6/04
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

3.13.01.7

ARTEFATOS DE OLARIACOMERCIO ATACADISTA

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
4679-6/04
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.13.02.5

3.13.03.3

3.14.01.3

3.14.02.1

3.14.03.0
3.14.04.8
3.14.05.6
3.14.06.4
3.14.07.2

Descrição CAE

CNAE 2.0

ARTEFATOS DE CERÂMICA
E CIMENTO-COMERCIO
4679-6/04
ATACADISTA
LOUÇAS-COMERCIO
ATACADISTA
ARTEFATOS DE VIDROCOMERCIO ATACADISTA
ARTEFATOS DE VIDRO
PARA INDUSTRIA.
FARMACÊUTICA-COMERCIO
ATACADISTA
BULBOS PARA LÂMPADASCOMERCIO ATACADISTA
ESPELHOS-COMERCIO
ATACADISTA
VIDRO DE SEGURANÇACOMERCIO ATACADISTA
VIDRO PLANO EM BARRAS E
TUBOS-COMERCIO
ATACADISTA
RECIPIENTES DE VIDROCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

4679-6/03

4679-6/03

4679-6/03
4679-6/03
4679-6/03
4679-6/03
4679-6/03

3.14.08.0

ARTEFATOS DE CRISTALCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

3.14.09.9

ARTIGOS DE LOUÇA E
CERÂMICA-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/99

3.14.11.0

ARTIGOS DE CERÂMICACOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

3.14.12.9

ARTIGOS DE LOUÇA
CRISTAIS CERAMICA
VIDROS ESPELHADOS COMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

3.15.01.0

3.15.02.8
3.15.03.6
3.15.04.4

PRODUTOS SIDERÚRGICOS4685-1/00
COMERCIO ATACADISTA
FERRO E AÇO-COMERCIO
4672-9/00
ATACADISTA
TRILHOS E ACESSÓRIOS4672-9/00
COMERCIO ATACADISTA
ESTRUTURAS METÁLICAS4672-9/00
COMERCIO ATACADISTA

3.15.04.4

ESTRUTURAS METÁLICAS2599-3/01
COMERCIO ATACADISTA

3.15.05.2

PRODUTOS METALÚRGICOS4672-9/00
COMERCIO ATACADISTA

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
4679-6/04
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

4679-6/03

4679-6/03

4679-6/03
4679-6/03
4679-6/03
4679-6/03
4679-6/03

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

4679-6/03

4679-6/03

4679-6/03
4679-6/03
4679-6/03
4679-6/03
4679-6/03

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos, exceto 4685-1/00
para construção

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos, exceto
para construção

Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas
Serviços de confecção de
armações metálicas para a
construção

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas
Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas
Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

4672-9/00
4672-9/00
4672-9/00

4685-1/00

2599-3/01

Serviços de confecção de armações
2599-3/01
metálicas para a construção

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas
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Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos,
exceto para construção
Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Serviços de confecção de
armações metálicas para a
construção

CNAE 2.3

4649-4/99

4679-6/03

4679-6/03

4679-6/03
4679-6/03
4679-6/03
4679-6/03
4679-6/03

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4685-1/00

4672-9/00
4672-9/00
4672-9/00
2599-3/01

Comércio atacadista de ferragens
4672-9/00
e ferramentas

Descrição CNAE 2.3

Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de vidros,
espelhos e vitrais
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos,
exceto para construção
Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Serviços de confecção de
armações metálicas para a
construção
Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.15.06.0
3.15.07.9
3.15.08.7
3.15.09.5
3.15.10.9
3.15.11.7

Descrição CAE
CABOS E CORRENTES DE
FERRO E AÇO-COMERCIO
ATACADISTA
FERRAGENS-COMERCIO
ATACADISTA
ARTEFATOS DE ARAMECOMERCIO ATACADISTA
FIOS METÁLICOSCOMERCIO ATACADISTA
ARTIGOS DE FERROCOMERCIO ATACADISTA
ARTIGOS DE METALCOMERCIO ATACADISTA

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

4672-9/00

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
4672-9/00
e ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas

Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4672-9/00
4672-9/00
4672-9/00
4672-9/00
4672-9/00

CNAE 2.1

4672-9/00
4672-9/00
4672-9/00
4672-9/00
4672-9/00

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

4672-9/00
4672-9/00
4672-9/00
4672-9/00
4672-9/00

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

4672-9/00
4672-9/00
4672-9/00
4672-9/00
4672-9/00

Descrição CNAE 2.3

3.15.12.5

UTENSÍLIOS DE FERRO E
AÇO ESMALTADOSCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

3.15.13.3

LAMINADOS DE FERRO E
AÇO-COMERCIO
ATACADISTA

4685-1/00

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos, exceto 4685-1/00
para construção

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos, exceto
para construção

4685-1/00

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos,
exceto para construção

4685-1/00

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos,
exceto para construção

LAMINADOS DE METAIS NÃO
FERROSOS-COMERCIO
4685-1/00
ATACADISTA

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos, exceto 4685-1/00
para construção

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos, exceto
para construção

4685-1/00

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos,
exceto para construção

4685-1/00

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos,
exceto para construção

3.15.14.1

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

3.15.15.0

SOLDAS E MAÇARICOSCOMERCIO ATACADISTA

4672-9/00

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
4672-9/00
e ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas

3.15.16.8

MATERIAL PARA
SIDERURGIA-COMERCIO
ATACADISTA

4685-1/00

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos, exceto 4685-1/00
para construção

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos, exceto
para construção

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos,
exceto para construção

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos,
exceto para construção

4672-9/00

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
4672-9/00
e ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas

4672-9/00

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
4672-9/00
e ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas

4672-9/00

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
4672-9/00
e ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas

4672-9/00

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
4672-9/00
e ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas

3.16.06.7

MATERIAL PARA FUNDIÇÃO4672-9/00
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
4672-9/00
e ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas

3.17.02.0

ARMAÇÕES PARA GUARDA
CHUVA SOMBRINHAS E
4649-4/99
BARRACAS DE PRAIACOMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

3.16.02.4

3.16.03.2

3.16.04.0

3.16.05.9

3.17.03.9

UTENSÍLIOS DE FERRO
FUNDIDO-COMERCIO
ATACADISTA
ARTIGOS SANITARIOS DE
METAL ESMALTADO OU
ESTANHADO-COMERCIO
ATACADISTA
ARTEFATOS DE BRONZE E
LATÃO FUNDIDOSCOMERCIO ATACADISTA
ARTEFATOS DE METAL
FUNDIDO-COMERCIO
ATACADISTA

CHASSIS PARA RÁDIO E
TELEVISÃO-COMERCIO
ATACADISTA

4689-3/99
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4685-1/00

4685-1/00

4649-4/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.17.04.7

Descrição CAE

CNAE 2.0

ARTIGOS PARA SERIGRAFIA4679-6/01
COMERCIO ATACADISTA

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

Comércio atacadista de
embalagens

4686-9/02

Comércio atacadista de embalagens 4686-9/02

Comércio atacadista de
embalagens

4686-9/02

Comércio atacadista de
embalagens

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.17.05.5

ROLHAS E CÁPSULAS DE
METAL-COMERCIO
ATACADISTA

3.17.06.3

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
DE METAL-COMERCIO
4649-4/99
ATACADISTA

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.17.07.1

ARTIGOS DE FUNILARIA E
LATOARIA-COMERCIO
ATACADISTA

4672-9/00

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
4672-9/00
e ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas

3.18.01.9

COFRES E ARQUIVOS DE
AÇO-COMERCIO
ATACADISTA

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.18.02.7

ESQUADRIAS E PORTAS DE
METAL-COMERCIO
4672-9/00
ATACADISTA

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
4672-9/00
e ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas

3.18.03.5

ESTUFAS E AUTOCLAVES4663-0/00
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; 4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4663-0/00
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
4672-9/00
e ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

3.18.04.3

RECIPIENTES DE AÇO E
FERRO - COMERCIO
ATACADISTA

4686-9/02

4672-9/00

4649-4/99

4669-9/99

3.18.05.1

FOGÕES E AQUECEDORES4649-4/01
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

3.18.06.0

FERRAGENS PARA ARREIOS
E MONTARIAS-COMERCIO 4672-9/00
ATACADISTA

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
4672-9/00
e ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas

3.18.07.8

ARTIGOS DE SERRALHARIA4672-9/00
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens e
4672-9/00
ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
4672-9/00
e ferramentas

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas

3.18.08.6

ARTIGOS DE CALDERARIA4663-0/00
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; 4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4663-0/00
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
industrial; partes e peças

3.19.01.5

FERRAMENTAS-COMERCIO
4672-9/00
ATACADISTA

Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de ferragens
e ferramentas
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.19.02.3

ARTIGOS DE CUTELARIACOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

3.19.03.1

FAQUEIROS, TALHERES,
FACAS E FACÕESCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

3.19.05.8

ARMAS BRANCASCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

4649-4/01

4672-9/00

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99
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4649-4/01

4672-9/00

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/01

4672-9/00

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

3.20.01.3

Descrição CAE

CNAE 2.0

CALDEIRAS E MÁQUINAS A
VAPOR-COMERCIO
4663-0/00
ATACADISTA

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; 4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4663-0/00
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para terraplenagem,
mineração e construção; partes e
peças

4662-1/00

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para
4662-1/00
terraplenagem, mineração e
construção; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para
terraplenagem, mineração e
construção; partes e peças

3.20.03.0

PEÇAS ACESS E
FERRAMENT PARA
MAQUINAS MOTRIZESCOMERCIO ATACADISTA

4662-1/00

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para terraplenagem,
4662-1/00
mineração e construção; partes e
peças

3.20.03.0

PEÇAS ACESSORIOS E
FERRAMENT P/ MAQ
MOTRIZES-COMERCIO
ATACADISTA

4663-0/00

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; 4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4663-0/00
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
industrial; partes e peças

3.20.04.8

MOINHOS DE VENTOCOMERCIO ATACADISTA

4663-0/00

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; 4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4663-0/00
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
industrial; partes e peças

3.20.05.6

MOTORES DE COMBUSTÃO4669-9/99
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.20.06.4

TURBINAS A VAPOR PEÇAS
E ACESSÓRIOS-COMERCIO 4663-0/00
ATACADISTA

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; 4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4663-0/00
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
industrial; partes e peças

4663-0/00

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; 4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4663-0/00
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
industrial; partes e peças

4669-9/01

Comércio atacadista de bombas e
compressores; partes e peças

4669-9/01

Comércio atacadista de bombas e
compressores; partes e peças

4669-9/01

Comércio atacadista de bombas e
4669-9/01
compressores; partes e peças

Comércio atacadista de bombas e
compressores; partes e peças

3.21.01.0

3.21.02.8

APARELHOS, PECAS,
ACESSORIOS PARA
INSTALÇÃO HIDRAULICA,
TERMICA, VENTILACAO E
CALEFACAO - COMERCIO
ATACADISTA
BOMBAS CENTRÍFUGAS E
ROTATIVAS-COMERCIO
ATACADISTA

4669-9/99

3.21.03.6

BOMBAS HIDRÁULICASCOMERCIO ATACADISTA

4669-9/01

Comércio atacadista de bombas e
compressores; partes e peças

4669-9/01

Comércio atacadista de bombas e
compressores; partes e peças

4669-9/01

Comércio atacadista de bombas e
4669-9/01
compressores; partes e peças

Comércio atacadista de bombas e
compressores; partes e peças

3.21.05.2

COMPRESSOR DE AR
EXAUST ASPIRAD E
VENTILAD-COMERCIO
ATACADISTA

4669-9/01

Comércio atacadista de bombas e
compressores; partes e peças

4669-9/01

Comércio atacadista de bombas e
compressores; partes e peças

4669-9/01

Comércio atacadista de bombas e
4669-9/01
compressores; partes e peças

Comércio atacadista de bombas e
compressores; partes e peças

3.21.06.0

FORNOS-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

3.21.07.9

PEÇAS E EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS-COMERCIO
ATACADISTA

4662-1/00

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para terraplenagem,
4662-1/00
mineração e construção; partes e
peças

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para terraplenagem,
mineração e construção; partes e
peças

4662-1/00

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para
4662-1/00
terraplenagem, mineração e
construção; partes e peças
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4649-4/01

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para
terraplenagem, mineração e
construção; partes e peças

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

3.21.07.9

PEÇAS E EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS-COMERCIO
ATACADISTA

4663-0/00

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; 4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4663-0/00
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
industrial; partes e peças

3.21.08.7

PEÇAS E EQUIPAMENTOS
DE REFRIGERAÇÃO E
CALEFAÇAO-COMERCIO
ATACADISTA

4663-0/00

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; 4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4663-0/00
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
industrial; partes e peças

3.21.09.5

BALCÕES E CÂMARAS
FRIGORÍFICAS-COMERCIO 4665-6/00
ATACADISTA

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4665-6/00
comercial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
comercial; partes e peças

3.22.01.6

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS-COMERCIO 4661-3/00
ATACADISTA

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso 4661-3/00
agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso 4661-3/00
agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
4661-3/00
uso agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
uso agropecuário; partes e peças

3.22.01.6

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS-COMERCIO 4662-1/00
ATACADISTA

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para terraplenagem,
4662-1/00
mineração e construção; partes e
peças

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para terraplenagem,
mineração e construção; partes e
peças

4662-1/00

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para
4662-1/00
terraplenagem, mineração e
construção; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para
terraplenagem, mineração e
construção; partes e peças

3.22.01.6

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS-COMERCIO 4663-0/00
ATACADISTA

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; 4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4663-0/00
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
industrial; partes e peças

3.22.01.6

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS-COMERCIO 4664-8/00
ATACADISTA

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso
4664-8/00
odonto-médico-hospitalar; partes e
peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso
4664-8/00
odonto-médico-hospitalar; partes e
peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
4664-8/00
uso odonto-médico-hospitalar;
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
uso odonto-médico-hospitalar;
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4665-6/00
comercial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
comercial; partes e peças

Comércio atacadista de bombas e
compressores; partes e peças

Comércio atacadista de bombas e
compressores; partes e peças

Comércio atacadista de bombas e
4669-9/01
compressores; partes e peças

Comércio atacadista de bombas e
compressores; partes e peças
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.22.01.6

3.22.01.6

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS-COMERCIO 4665-6/00
ATACADISTA
MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS-COMERCIO 4669-9/01
ATACADISTA

CNAE 2.1

4669-9/01

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

4669-9/01

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

3.22.01.6

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS-COMERCIO 4669-9/99
ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.22.02.4

MÁQUINAS OPERATRIZES4662-1/00
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para terraplenagem,
4662-1/00
mineração e construção; partes e
peças

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para terraplenagem,
mineração e construção; partes e
peças

4662-1/00

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para
4662-1/00
terraplenagem, mineração e
construção; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para
terraplenagem, mineração e
construção; partes e peças

3.22.02.4

MÁQUINAS OPERATRIZES4663-0/00
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; 4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4663-0/00
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
industrial; partes e peças
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4669-9/99

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

3.22.03.2

MÁQUINAS INDUSTRIAISCOMERCIO ATACADISTA

4663-0/00

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; 4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4663-0/00
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
industrial; partes e peças

3.22.04.0

MÁQUINAS
AGROPECUÁRIASCOMERCIO ATACADISTA

4661-3/00

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso 4661-3/00
agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso 4661-3/00
agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
4661-3/00
uso agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
uso agropecuário; partes e peças

3.22.05.9

PEÇAS E ACESSORIOS
PARA MÁQUINAS
INDUSTRIAIS-COMERCIO
ATACADISTA

4663-0/00

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; 4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4663-0/00
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
industrial; partes e peças

3.22.06.7

PEÇAS E ACESSORIOS
PARA MÁQUINAS
AGROPECUÁRIASCOMERCIO ATACADISTA

4661-3/00

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso 4661-3/00
agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso 4661-3/00
agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
4661-3/00
uso agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
uso agropecuário; partes e peças

3.22.07.5

PEÇAS E ACESSORIOS
PARA CAPTAÇÃO DE
4669-9/99
ENERGIA SOLAR-COMERCIO
ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.22.08.3

EQUIPAMENTOS DE
SERIGRAFIA PEÇAS/ACESS- 4669-9/99
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças
Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças
Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças
Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças
Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4665-6/00
comercial; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4665-6/00
comercial; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4665-6/00
comercial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
comercial; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
comercial; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
comercial; partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4665-6/00
comercial; partes e peças

3.22.09.1

EQUIPAMENTOS CONTRA
INCÊNDIO-COMERCIO
ATACADISTA

4669-9/99

3.22.10.5

RELÓGIO DE PONTOCOMERCIO ATACADISTA

4665-6/00

3.22.11.3

MÁQUINAS DE FATIARCOMERCIO ATACADISTA

4665-6/00

3.22.12.1

BOMBAS PARA
COMBUSTÍVEIS-COMERCIO 4665-6/00
ATACADISTA

CNAE 2.1

3.22.13.0

ELEVADORES PEÇAS E
ACESSÓRIOS-COMERCIO
ATACADISTA

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

3.22.14.8

REFRIGERADORES
COMERCIAIS

4665-6/00

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Descrição CNAE 2.1
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CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

4669-9/99

Descrição CNAE 2.3

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
comercial; partes e peças

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.22.15.6

3.22.16.4

3.22.17.2

3.22.18.0

3.22.18.0

3.22.18.0

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

MÁQUINAS DE COSTURA

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças
Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças
Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente;
partes e peças
Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4665-6/00
comercial; partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças
Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
comercial; partes e peças

4642-7/02

Comércio atacadista de roupas e
acessórios para uso profissional e
de segurança do trabalho

4642-7/02

Comércio atacadista de roupas e
acessórios para uso profissional e
de segurança do trabalho

4642-7/02

Comércio atacadista de roupas e
acessórios para uso profissional e 4642-7/02
de segurança do trabalho

Comércio atacadista de roupas e
acessórios para uso profissional e
de segurança do trabalho

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO4669-9/99
COMERCIO ATACADISTA
MÁQUINAS
REGISTRADORASCOMERCIO ATACADISTA
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA-COMERCIO
ATACADISTA
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA-COMERCIO
ATACADISTA
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA-COMERCIO
ATACADISTA

4665-6/00

3.22.19.9

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA MÁQUINASCOMERCIO ATACADISTA

4661-3/00

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso 4661-3/00
agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso 4661-3/00
agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
4661-3/00
uso agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
uso agropecuário; partes e peças

3.22.19.9

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA MÁQUINASCOMERCIO ATACADISTA

4662-1/00

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para terraplenagem,
4662-1/00
mineração e construção; partes e
peças

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para terraplenagem,
mineração e construção; partes e
peças

4662-1/00

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para
4662-1/00
terraplenagem, mineração e
construção; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para
terraplenagem, mineração e
construção; partes e peças

3.22.19.9

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA MÁQUINASCOMERCIO ATACADISTA

4663-0/00

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; 4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4663-0/00
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
industrial; partes e peças

3.22.19.9

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA MÁQUINASCOMERCIO ATACADISTA

4664-8/00

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso
4664-8/00
odonto-médico-hospitalar; partes e
peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso
4664-8/00
odonto-médico-hospitalar; partes e
peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
4664-8/00
uso odonto-médico-hospitalar;
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
uso odonto-médico-hospitalar;
partes e peças

4665-6/00

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4665-6/00
comercial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
comercial; partes e peças

4669-9/01

Comércio atacadista de bombas e
compressores; partes e peças

Comércio atacadista de bombas e
compressores; partes e peças

Comércio atacadista de bombas e
4669-9/01
compressores; partes e peças

Comércio atacadista de bombas e
compressores; partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.22.19.9

3.22.19.9

3.22.19.9

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA MÁQUINASCOMERCIO ATACADISTA
PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA MÁQUINASCOMERCIO ATACADISTA
PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA MÁQUINASCOMERCIO ATACADISTA

4669-9/01

4669-9/01

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças
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4669-9/99

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0
CNAE 2.1
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Descrição CNAE 2.1
CNAE 2.2
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Descrição CNAE 2.2
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.22.20.2

MÁQUINAS
REPROGRÁFICASCOMERCIO ATACADISTA

4669-9/99

3.22.21.0

APARELHOS
CATALISADORESCOMERCIO ATACADISTA

3.22.22.9

BALANÇAS E BÁSCULASCOMERCIO ATACADISTA

4663-0/00

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; 4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
4663-0/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4663-0/00
industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
industrial; partes e peças

4665-6/00

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4665-6/00
comercial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
comercial; partes e peças

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

Comércio atacadista de material
elétrico

4673-7/00

Comércio atacadista de material
elétrico

4673-7/00

Comércio atacadista de material
elétrico

4673-7/00

Comércio atacadista de material
elétrico

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/01

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/01

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
4530-7/01
automotores

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de material
elétrico

4673-7/00

Comércio atacadista de material
elétrico

4673-7/00

Comércio atacadista de material
elétrico

4673-7/00

Comércio atacadista de material
elétrico

3.24.01.9

MATERIAL E
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
4649-4/01
E ELETRÔNICOS-COMERCIO
ATACADISTA

3.24.01.9

MATERIAL E EQUIP
ELÉTRICOS E
4673-7/00
ELETRÔNICOS-COMERCIO
ATACADISTA

3.24.02.7

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
PARA VEÍCULOS-COMERCIO 4530-7/01
ATACADISTA

3.24.03.5

3.24.04.3

3.24.05.1

3.24.06.0

3.24.07.8
3.24.08.6

MATERIAL ELÉTRICO
P/MÁQUINA E
4689-3/99
EQUIPAMENTO-COMERCIO
ATACADISTA
MATERIAL ELÉTRICO PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL4673-7/00
COMERCIO ATACADISTA

MOTORES ELÉTRICOSCOMERCIO ATACADISTA

4669-9/99

FIOS TERMINAIS E
CONECTORES PARA FIOS E
4673-7/00
CABOS-COMERCIO
ATACADISTA
MATERIAL ELÉTRICO4673-7/00
COMERCIO ATACADISTA
LUMINÁRIAS-COMERCIO
4649-4/06
ATACADISTA

CNAE 2.3
4669-9/99

Descrição CNAE 2.3
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de material
elétrico

Comércio atacadista de material
elétrico

Comércio atacadista de material
elétrico

4673-7/00

Comércio atacadista de material
elétrico

Comércio atacadista de material
elétrico
Comércio atacadista de lustres,
luminárias e abajures

4673-7/00

4673-7/00
4649-4/06

Comércio atacadista de material
elétrico
Comércio atacadista de lustres,
luminárias e abajures

4673-7/00

4673-7/00
4649-4/06

Comércio atacadista de material
elétrico
Comércio atacadista de lustres,
luminárias e abajures

4673-7/00
4649-4/06

Comércio atacadista de material
elétrico
Comércio atacadista de lustres,
luminárias e abajures

3.24.10.8

CORREIAS PARA MÁQUINAS
E MOTORES-COMERCIO
4689-3/99
ATACADISTA

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

3.24.11.6

MAQ E SUPRIMENTOS PARA
PROCESSAMENTO DE
4651-6/01
DADOS-COMERCIO
ATACADISTA

Comércio atacadista de
equipamentos de informática

4651-6/01

Comércio atacadista de
equipamentos de informática

4651-6/01

Comércio atacadista de
equipamentos de informática

Comércio atacadista de
equipamentos de informática
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4651-6/01

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE
CNAE 2.0
MAQ E SUPRIMENTOS PARA
PROCESSAMENTO DE
4651-6/02
DADOS-COMERCIO
ATACADISTA

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

Comércio atacadista de
suprimentos para informática

4651-6/02

3.24.12.4

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS- 4649-4/01
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

3.24.13.2

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
4649-4/02
ELETRÔNICOS-COMERCIO
ATACADISTA

Comércio atacadista de aparelhos
eletrônicos de uso pessoal e
doméstico

3.24.11.6

3.24.14.0

MATERIAL ELETRÔNICOCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

3.24.14.0

MATERIAL ELETRÔNICOCOMERCIO ATACADISTA

4652-4/00

3.24.14.0

MATERIAL ELETRÔNICOCOMERCIO ATACADISTA

4669-9/99

3.24.14.0

MATERIAL ELETRÔNICOCOMERCIO ATACADISTA

4689-3/99

3.24.15.9
3.24.16.7
3.24.17.5

3.24.18.3

3.24.19.1

3.25.01.5

3.25.02.3

3.25.04.0

3.25.04.0

BATERIAS E
ACUMULADORESCOMERCIO ATACADISTA
LÂMPADAS-COMERCIO
ATACADISTA
LANTERNAS-COMERCIO
ATACADISTA
SUPRIMENTOS PARA
PROCESSAMENTO DE
DADOS - COMERCIO
ATACADISTA
ENERGIA ELÉTRICA COMERCIO ATACADISTA
APARELHOS
ELETRODOMÉSTICOSCOMERCIO ATACADISTA

4530-7/01
4673-7/00
4649-4/06

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Comércio atacadista de suprimentos
4651-6/02
para informática

Comércio atacadista de
suprimentos para informática

4651-6/02

Comércio atacadista de
suprimentos para informática

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/02

Comércio atacadista de aparelhos
eletrônicos de uso pessoal e
doméstico

4649-4/02

Comércio atacadista de aparelhos
eletrônicos de uso pessoal e
4649-4/02
doméstico

Comércio atacadista de aparelhos
eletrônicos de uso pessoal e
doméstico
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
4652-4/00
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
4652-4/00
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
4530-7/01
automotores
Comércio atacadista de material
4673-7/00
elétrico
Comércio atacadista de lustres,
4649-4/06
luminárias e abajures

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
automotores
Comércio atacadista de material
elétrico
Comércio atacadista de lustres,
luminárias e abajures

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
automotores
Comércio atacadista de material
elétrico
Comércio atacadista de lustres,
luminárias e abajures

4689-3/99

4530-7/01
4673-7/00
4649-4/06

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
automotores
Comércio atacadista de material
elétrico
Comércio atacadista de lustres,
luminárias e abajures

4689-3/99

4530-7/01
4673-7/00
4649-4/06

4649-4/99

4652-4/00

4669-9/99

4651-6/02

Comércio atacadista de
suprimentos para informática

4651-6/02

Comércio atacadista de suprimentos
4651-6/02
para informática

Comércio atacadista de
suprimentos para informática

4651-6/02

Comércio atacadista de
suprimentos para informática

3513-1/00

Comércio atacadista de energia
elétrica

3513-1/00

Comércio atacadista de energia
elétrica

3513-1/00

Comércio atacadista de energia
elétrica

3513-1/00

Comércio atacadista de energia
elétrica

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

4649-4/01

Comércio atacadista de
equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS4649-4/99
COMERCIO ATACADISTA
PEÇAS E ACESSORIOS
PARA APARELHOS
ELETRODOMÉSTICOSCOMERCIO ATACADISTA
PEÇAS E ACESSORIOS
PARA APARELHOS
ELETRODOMÉSTICOSCOMERCIO ATACADISTA

CNAE 2.2

4669-9/99

4689-3/99

4689-3/99
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4689-3/99

4649-4/99

4669-9/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças
Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.26.01.1

Descrição CAE
CNAE 2.0
EQUIPAMENTOS E
APARELHOS DE
4652-4/00
COMUNICAÇÃO-COMERCIO
ATACADISTA

3.26.02.0

CINESCÓPIOS E VÁLVULAS
ELETRÔNICAS-COMERCIO 4652-4/00
ATACADISTA

3.26.02.0

CINESCÓPIOS E VÁLVULAS
ELETRÔNICAS-COMERCIO 4689-3/99
ATACADISTA

3.26.03.8

EQUIPAMENTOS E
APARELHOS PARA
TELEGRAFIA-COMERCIO
ATACADISTA

4652-4/00

3.26.04.6

EQUIPAMENTOS E
APARELHOS TELEFÔNICOS- 4652-4/00
COMERCIO ATACADISTA

3.26.05.4

APARELHOS TRANSMISSÃO
RECEPTAÇÃO FONOGRAFIA
4652-4/00
E AUDIOVISUAL-COMERCIO
ATACADISTA

3.26.06.2

3.26.07.0

PEÇAS E ACESS PARA
APARELHOS DE
TELECOMUNICAÇÃOCOMERCIO ATACADISTA

4652-4/00

APARELHOS DE
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO- 4669-9/99
COMERCIO ATACADISTA

3.26.08.9

MATERIAL DE
TELECOMUNICAÇÃOCOMERCIO ATACADISTA

4652-4/00

3.26.09.7

EQUIPAMENTOS DE
TELECOMUNICAÇÃOCOMERCIO ATACADISTA

4652-4/00

3.26.10.0

ANTENAS-COMERCIO
ATACADISTA

4652-4/00

3.26.11.9

APARELHOS DE AUDIÇÃO4664-8/00
COMERCIO ATACADISTA

Descrição CNAE 2.0
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

CNAE 2.1
4652-4/00

4652-4/00

4689-3/99

4652-4/00

4652-4/00

Descrição CNAE 2.1
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

CNAE 2.2
4652-4/00

4652-4/00

4689-3/99

4652-4/00

4652-4/00

Descrição CNAE 2.2
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

CNAE 2.3
4652-4/00

4652-4/00

Descrição CNAE 2.3
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

4652-4/00

4652-4/00

Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

4652-4/00

Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

4652-4/00

Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

4652-4/00

Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

4652-4/00

Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

4652-4/00

Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

4652-4/00

Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

4652-4/00

4652-4/00

4652-4/00

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso
4664-8/00
odonto-médico-hospitalar; partes e
peças

4652-4/00

4652-4/00

4652-4/00

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso
4664-8/00
odonto-médico-hospitalar; partes e
peças
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4652-4/00

4652-4/00

4652-4/00

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
4664-8/00
uso odonto-médico-hospitalar;
partes e peças

Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
uso odonto-médico-hospitalar;
partes e peças

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

3.26.12.7

EQUIPAMENTOS PARA
TRANSMISSÃO-COMERCIO 4652-4/00
ATACADISTA

3.26.13.5

MATERIAL DE
COMUNICAÇÃO-COMERCIO 4652-4/00
ATACADISTA

Descrição CNAE 2.0
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

CNAE 2.1
4652-4/00

4652-4/00

Descrição CNAE 2.1
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

CNAE 2.2
4652-4/00

4652-4/00

Descrição CNAE 2.2
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

CNAE 2.3
4652-4/00

4652-4/00

Descrição CNAE 2.3
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de
componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e
comunicação

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

EMBARCAÇÕES-COMERCIO
4669-9/99
ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.27.04.2

VEÍCULOS FERROVIÁRIOS E
FERROCARRIS-COMERCIO 4669-9/99
ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.27.05.0

PECAS, ACESSORIOS PARA
VEICULOS FERROVIARIOS E
4669-9/99
FERROCARRIS - COMERCIO
ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.27.06.9

EQUIPAMENTOS MARÍTIMOS4669-9/99
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.28.01.4

VEÍCULOS AUTOMOTORES4511-1/03
COMERCIO ATACADISTA

Comércio por atacado de
automóveis, camionetas e utilitários 4511-1/03
novos e usados
Comércio por atacado de
4511-1/04
caminhões novos e usados
Comércio por atacado de ônibus e
4511-1/06
microônibus novos e usados

Comércio por atacado de
automóveis, camionetas e utilitários 4511-1/03
novos e usados
Comércio por atacado de caminhões
4511-1/04
novos e usados
Comércio por atacado de ônibus e
4511-1/06
microônibus novos e usados

Comércio por atacado de
automóveis, camionetas e
4511-1/03
utilitários novos e usados
Comércio por atacado de
4511-1/04
caminhões novos e usados
Comércio por atacado de ônibus e
4511-1/06
microônibus novos e usados

Comércio por atacado de
automóveis, camionetas e
utilitários novos e usados
Comércio por atacado de
caminhões novos e usados
Comércio por atacado de ônibus e
microônibus novos e usados

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
4530-7/01
automotores

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

3.27.01.8

3.27.02.6

3.27.03.4

3.28.01.4
3.28.02.2

3.28.03.0

MOTORES MARÍTIMOSCOMERCIO ATACADISTA

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA EMBARCAÇÕESCOMERCIO ATACADISTA

VEÍCULOS AUTOMOTORES4511-1/04
COMERCIO ATACADISTA
ÔNIBUS ELÉTRICO4511-1/06
COMERCIO ATACADISTA
PECAS, ACESSORIOS E
MOTORES PARA VEICULOS
4530-7/01
AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA

4530-7/01
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4530-7/01

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.28.04.9

3.28.05.7

3.28.06.5

3.28.07.3

Descrição CAE
CNAE 2.0
MOTOCICLETAS,
MOTONETAS E TRICICLOS
4541-2/01
MOTORIZADOS - COMERCIO
ATACADISTA
PEÇAS, ACESSÓRIOS PARA
MOTOS, MOTONETAS E
4541-2/02
TRICICLOS MOTORIZADOS COMERCIO ATACADISTA
CHASSIS PARA CAMINHÕES
E ÔNIBUS-COMERCIO
4530-7/01
ATACADISTA
CARROÇARIAS PARA
VEÍCULOS-COMERCIO
4530-7/01
ATACADISTA

3.28.08.1

REBOQUES-COMERCIO
ATACADISTA

4511-1/03

3.28.08.1

REBOQUES-COMERCIO
ATACADISTA

4511-1/05

3.28.09.0

VEÍCULOS NÃO
MOTORIZADOS-COMERCIO 4649-4/03
ATACADISTA

3.28.10.3

BICICLETAS E TRICICLOSCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/03

3.28.11.1

VEÍCULOS DE TRAÇÃO
ANIMAL-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/99

3.28.12.0

PECAS E ACESSORIOS
PARA BICICLETAS E
TRICICLOS - COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/03

3.28.13.8

CARROÇAS E
CARROCINHAS DE MÃOCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

3.28.14.6

CARRINHOS PARA AUTO
SERVIÇO-COMERCIO
ATACADISTA

4665-6/00

3.28.15.4

CARRINHOS DE MÃOCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Comércio por atacado de
motocicletas e motonetas

4541-2/01

Comércio por atacado de
motocicletas e motonetas

4541-2/01

Comércio por atacado de
motocicletas e motonetas

4541-2/01

Comércio por atacado de
motocicletas e motonetas

Comércio por atacado de peças e
acessórios para motocicletas e
motonetas

4541-2/02

Comércio por atacado de peças e
acessórios para motocicletas e
motonetas

4541-2/02

Comércio por atacado de peças e
acessórios para motocicletas e
4541-2/02
motonetas

Comércio por atacado de peças e
acessórios para motocicletas e
motonetas

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
automotores
Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
automotores
Comércio por atacado de
automóveis, camionetas e
utilitários novos e usados
Comércio por atacado de
reboques e semi-reboques novos
e usados
Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos
Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
automotores
Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
automotores
Comércio por atacado de
automóveis, camionetas e
utilitários novos e usados
Comércio por atacado de
reboques e semi-reboques novos
e usados
Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos
Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
4530-7/01
automotores
Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
4530-7/01
automotores
Comércio por atacado de
automóveis, camionetas e utilitários 4511-1/03
novos e usados

Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
4530-7/01
automotores
Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos
4530-7/01
automotores
Comércio por atacado de
automóveis, camionetas e utilitários 4511-1/03
novos e usados

Comércio por atacado de reboques
4511-1/05
e semi-reboques novos e usados

Comércio por atacado de reboques
e semi-reboques novos e usados

Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos
Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos
Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos

4649-4/03

4649-4/03

4649-4/99

4649-4/03

4649-4/03

4649-4/99

4530-7/01

4511-1/03

4511-1/05

4649-4/03

4649-4/03

4649-4/99

4649-4/03

Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
4649-4/03
recreativos

Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4665-6/00
comercial; partes e peças
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
comercial; partes e peças
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/03

Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos

4511-1/05

4530-7/01

3.29.01.0

TRATORES E MÁQUINAS DE
TERRAPLENAGEM4661-3/00
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso 4661-3/00
agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso 4661-3/00
agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
4661-3/00
uso agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
uso agropecuário; partes e peças

3.29.01.0

TRATORES E MÁQUINAS DE
TERRAPLENAGEM4669-9/99
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças
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4669-9/99

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

3.29.02.9

PEÇAS ACESSORIOS PARA
TRATORES E MAQUINAS DE
4661-3/00
TERRAPLENAGEMCOMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso 4661-3/00
agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso 4661-3/00
agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
4661-3/00
uso agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
uso agropecuário; partes e peças

3.29.02.9

PEÇAS ACESSORIOS PARA
TRATORES E MAQUINAS DE
4669-9/99
TERRAPLENAGEMCOMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos
Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos
Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados

Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos
Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos
Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados

Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
4649-4/03
recreativos
Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
4649-4/03
recreativos
Comércio atacadista de madeira e
4671-1/00
produtos derivados

Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos
Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos
recreativos
Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados

3.31.01.5

AERONAVES-COMERCIO
ATACADISTA

3.31.02.3

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AERONAVESCOMERCIO ATACADISTA

4669-9/99

3.31.03.1

ASAS VOADORASCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/03

3.31.04.0

ULTRALEVES-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/03

3.32.01.1
3.32.02.0

MADEIRA-COMERCIO
4671-1/00
ATACADISTA
ESQUADRIAS E PORTAS DE
MADEIRA-COMERCIO
4671-1/00
ATACADISTA

4649-4/03

4649-4/03
4671-1/00

4649-4/03

4649-4/03
4671-1/00

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados

4671-1/00

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados

4671-1/00

Comércio atacadista de madeira e
4671-1/00
produtos derivados

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.32.03.8

ARTIGOS DE CORTIÇACOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.32.03.8

ARTIGOS DE CORTIÇACOMERCIO ATACADISTA

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

3.32.04.6

ARTIGOS DE MADEIRACOMERCIO ATACADISTA

4671-1/00

Comércio atacadista de madeira e
4671-1/00
produtos derivados
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.32.05.4

ARTIGOS DE BAMBU VIME E
JUNCO-COMERCIO
4649-4/99
ATACADISTA

3.32.05.4

ARTIGOS DE BAMBU VIME E
JUNCO-COMERCIO
4689-3/99
ATACADISTA

3.32.06.2
3.32.07.0

ARTIGOS DE TANOARIACOMERCIO ATACADISTA
MADEIRA COMPENSADA
FOLHEADA E PRENSADACOMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4671-1/00

4649-4/99

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4671-1/00

4649-4/99

4649-4/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4671-1/00

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados

4671-1/00

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados

4671-1/00

Comércio atacadista de madeira e
4671-1/00
produtos derivados

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados

4671-1/00

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados

4671-1/00

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados

4671-1/00

Comércio atacadista de madeira e
4671-1/00
produtos derivados

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.32.08.9

Descrição CAE
CORTIÇA-COMERCIO
ATACADISTA

CNAE 2.0
4671-1/00

3.32.09.7

PALHAS E ARTEFATOS DE
PALHA-COMERCIO
4649-4/99
ATACADISTA

3.32.09.7

PALHAS E ARTEFATOS DE
PALHA-COMERCIO
4689-3/99
ATACADISTA

3.33.01.8

3.33.02.6

3.33.03.4

3.33.04.2

3.33.05.0

3.33.06.9

3.33.07.7

MÓVEIS-COMERCIO
ATACADISTA
CADEIRAS PARA
BARBEIROS E
CABELEIREIROS-COMERCIO
ATACADISTA
COLCHÕES E ARTEFATOS
DE COLCHOARIACOMERCIO ATACADISTA
CAIXAS OU GABINETES DE
MADEIRA-COMERCIO
ATACADISTA
ARTIGOS DE TAPEÇARIA
CORTINAS E OLEADOSCOMERCIO ATACADISTA
PERSIANAS-COMERCIO
ATACADISTA

Descrição CNAE 2.0
Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

CNAE 2.1
4671-1/00

4649-4/99

Descrição CNAE 2.1
Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

CNAE 2.2
4671-1/00

4649-4/99

Descrição CNAE 2.2
CNAE 2.3
Comércio atacadista de madeira e
4671-1/00
produtos derivados
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Descrição CNAE 2.3
Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4649-4/04

Comércio atacadista de móveis e
artigos de colchoaria

4649-4/04

Comércio atacadista de móveis e
artigos de colchoaria

4649-4/04

Comércio atacadista de móveis e
artigos de colchoaria

Comércio atacadista de móveis e
artigos de colchoaria

4665-6/00

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial; 4665-6/00
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
4665-6/00
comercial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas
e equipamentos para uso
comercial; partes e peças

4649-4/04

Comércio atacadista de móveis e
artigos de colchoaria

4649-4/04

Comércio atacadista de móveis e
artigos de colchoaria

4649-4/04

Comércio atacadista de móveis e
artigos de colchoaria

Comércio atacadista de móveis e
artigos de colchoaria

4671-1/00

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados

4671-1/00

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados

4671-1/00

Comércio atacadista de madeira e
4671-1/00
produtos derivados

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados

4649-4/05

Comércio atacadista de artigos de
tapeçaria; persianas e cortinas

4649-4/05

Comércio atacadista de artigos de
tapeçaria; persianas e cortinas

4649-4/05

Comércio atacadista de artigos de
4649-4/05
tapeçaria; persianas e cortinas

Comércio atacadista de artigos de
tapeçaria; persianas e cortinas

4649-4/05

Comércio atacadista de artigos de
tapeçaria; persianas e cortinas

4649-4/05

Comércio atacadista de artigos de
tapeçaria; persianas e cortinas

4649-4/05

Comércio atacadista de artigos de
4649-4/05
tapeçaria; persianas e cortinas

Comércio atacadista de artigos de
tapeçaria; persianas e cortinas

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

ARTIGOS DE DECORAÇÃO4649-4/99
COMERCIO ATACADISTA

4649-4/04

4649-4/04

4649-4/99

3.33.08.5

ARTIGOS PARA
REVESTIMENTOS DE
PAREDES-COMERCIO
ATACADISTA

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

4679-6/04

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
4679-6/04
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
de materiais de construção não
especificados anteriormente

3.33.09.3

TAPETES-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/05

Comércio atacadista de artigos de
tapeçaria; persianas e cortinas

4649-4/05

Comércio atacadista de artigos de
tapeçaria; persianas e cortinas

4649-4/05

Comércio atacadista de artigos de
4649-4/05
tapeçaria; persianas e cortinas

Comércio atacadista de artigos de
tapeçaria; persianas e cortinas

Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de papel e
papelão em bruto

Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de papel e
papelão em bruto

3.34.01.4
3.34.02.2
3.34.03.0
3.34.03.0
3.34.04.9

3.35.01.0

ARTIGOS DE PAPELCOMERCIO ATACADISTA
ARTIGOS DE PAPELÃOCOMERCIO ATACADISTA
PAPEL E PAPELÃOCOMERCIO ATACADISTA
PAPEL E PAPELÃOCOMERCIO ATACADISTA

4647-8/01
4647-8/01
4647-8/01
4686-9/01

ETIQUETAS AUTO ADESIVAS4647-8/01
COMERCIO ATACADISTA
ARTIGOS DE BORRACHACOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de papel e
papelão em bruto
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4647-8/01
4647-8/01
4647-8/01
4686-9/01

Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de papel e
papelão em bruto

4647-8/01

Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
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4647-8/01
4647-8/01
4647-8/01
4686-9/01

4647-8/01
4647-8/01
4647-8/01
4686-9/01

4647-8/01

Comércio atacadista de artigos de
4647-8/01
escritório e de papelaria

Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.35.02.9

3.35.03.7

3.35.05.3

3.35.06.1

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

BORRACHA-COMERCIO
ATACADISTA

4623-1/99

CÂMARA DE AR E
PNEUMÁTICOS-COMERCIO 4530-7/02
ATACADISTA
ARTIGOS PARA
PNEUMÁTICOS E CÂMARAS
4530-7/02
DE AR-COMERCIO
ATACADISTA
BORRACHA LÁTEX ESPUMA
DE BORRACHA-COMERCIO 4623-1/99
ATACADISTA

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Comércio atacadista de matériasprimas agrícolas não especificadas 4623-1/99
anteriormente

Comércio atacadista de matériasprimas agrícolas não especificadas
anteriormente

4623-1/99

Comércio atacadista de matériasprimas agrícolas não
4623-1/99
especificadas anteriormente

Comércio atacadista de matériasprimas agrícolas não
especificadas anteriormente

Comércio por atacado de
pneumáticos e câmaras-de-ar

4530-7/02

Comércio por atacado de
pneumáticos e câmaras-de-ar

4530-7/02

Comércio por atacado de
pneumáticos e câmaras-de-ar

4530-7/02

Comércio por atacado de
pneumáticos e câmaras-de-ar

Comércio por atacado de
pneumáticos e câmaras-de-ar

4530-7/02

Comércio por atacado de
pneumáticos e câmaras-de-ar

4530-7/02

Comércio por atacado de
pneumáticos e câmaras-de-ar

4530-7/02

Comércio por atacado de
pneumáticos e câmaras-de-ar

Comércio atacadista de matériasprimas agrícolas não especificadas 4623-1/99
anteriormente

Comércio atacadista de matériasprimas agrícolas não especificadas
anteriormente

4623-1/99

Comércio atacadista de matériasprimas agrícolas não
4623-1/99
especificadas anteriormente

Comércio atacadista de matériasprimas agrícolas não
especificadas anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.36.02.5

ARTIGOS DE SELARIA E
CORREARIA-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.36.03.3

ARTIGOS DE PELECOMERCIO ATACADISTA

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
4642-7/01
profissionais e de segurança

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

3.36.04.1

ARTIGOS DE COUROCOMERCIO ATACADISTA

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
4642-7/01
profissionais e de segurança

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

3.36.04.1

ARTIGOS DE COUROCOMERCIO ATACADISTA

4643-5/02

Comércio atacadista de bolsas,
malas e artigos de viagem

4643-5/02

Comércio atacadista de bolsas,
malas e artigos de viagem

4643-5/02

Comércio atacadista de bolsas,
malas e artigos de viagem

4643-5/02

Comércio atacadista de bolsas,
malas e artigos de viagem

MALAS MALETAS E BOLSAS4643-5/02
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de bolsas,
malas e artigos de viagem

4643-5/02

Comércio atacadista de bolsas,
malas e artigos de viagem

4643-5/02

Comércio atacadista de bolsas,
malas e artigos de viagem

4643-5/02

Comércio atacadista de bolsas,
malas e artigos de viagem

3.36.05.0

4649-4/99

3.36.06.8

COUROS E PELES COMERCIO ATACADISTA

4623-1/02

Comércio atacadista de couros, lãs,
peles e outros subprodutos não4623-1/02
comestíveis de origem animal

Comércio atacadista de couros, lãs,
peles e outros subprodutos não4623-1/02
comestíveis de origem animal

3.37.01.3

PRODUTOS QUÍMICOSCOMERCIO ATACADISTA

4684-2/99

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos 4684-2/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos
não especificados anteriormente

4681-8/05

Comércio atacadista de
lubrificantes

4681-8/05

Comércio atacadista de lubrificantes 4681-8/05

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

ÓLEOS VEGETAIS E ÁCIDOS
GORDUROSOS VEGETAIS- 4637-1/03
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

Comércio atacadista de fios e
fibras beneficiados

4689-3/02

Comércio atacadista de fios e
fibras beneficiados

3.37.02.1
3.37.03.0
3.37.04.8

3.37.05.6

3.37.06.4
3.37.07.2

ÓLEOS INDUSTRIAISCOMERCIO ATACADISTA
GORDURAS ÓLEOS
ESSÊNCIAS VEGETAISCOMERCIO ATACADISTA
ÓLEOS ESSENCIAISCOMERCIO ATACADISTA

ÓLEOS CERAS E
GORDURAS ANIMAIS4637-1/03
COMERCIO ATACADISTA
FIBRA DE VIDRO-COMERCIO
4689-3/02
ATACADISTA

Comércio atacadista de fios e fibras
4689-3/02
beneficiados

4684-2/99

Comércio atacadista de fios e fibras
4689-3/02
beneficiados
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Comércio atacadista de couros,
lãs, peles e outros subprodutos
4623-1/02
não-comestíveis de origem animal

Comércio atacadista de couros,
lãs, peles e outros subprodutos
não-comestíveis de origem animal

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de
lubrificantes

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de
lubrificantes

4684-2/99

4681-8/05

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

3.37.08.0

ISOLANTES TÉRMICOSCOMERCIO ATACADISTA

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

3.37.10.2

ÁLCOOL-COMERCIO
ATACADISTA

4684-2/99

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos 4684-2/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos
não especificados anteriormente

4684-2/99

3.37.11.0

COLAS-COMERCIO
ATACADISTA

4684-2/99

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos 4684-2/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos
não especificados anteriormente

4684-2/99

3.37.12.9

CARBURETO DE CÁLCIOCOMERCIO ATACADISTA

4684-2/99

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos 4684-2/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos
não especificados anteriormente

4684-2/99

3.37.13.7

SAL PARA USO NÃO
ALIMENTÍCIO-COMERCIO
ATACADISTA

4689-3/01

Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
4689-3/01
combustíveis

Comércio atacadista de produtos da
extração mineral, exceto
4689-3/01
combustíveis

3.37.14.5

GASES INDUSTRIAISCOMERCIO ATACADISTA

4684-2/99

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos 4684-2/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos
não especificados anteriormente

4684-2/99

3.37.15.3

GASES MEDICINAISCOMERCIO ATACADISTA

4684-2/99

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos 4684-2/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos
não especificados anteriormente

4684-2/99

3.38.01.0

PÓLVORA E EXPLOSIVOSCOMERCIO ATACADISTA

4684-2/99

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos 4684-2/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos
não especificados anteriormente

4684-2/99

3.38.02.8

ESPOLETAS CÁPSULAS
DETON ESTOPINS E
MECHAS-COMERCIO
ATACADISTA

4684-2/99

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos 4684-2/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos
não especificados anteriormente

4684-2/99

FÓSFORO DE SEGURANÇA4684-2/99
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos 4684-2/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos
não especificados anteriormente

4684-2/99

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos 4684-2/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos
não especificados anteriormente

4684-2/99

Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar
Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar
Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar
Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar

Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar
Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar
Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar
Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar
Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar
Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar
Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de produtos
da extração mineral, exceto
combustíveis
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar
Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar
Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar
Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar

3.38.04.4

3.38.05.2

FOGOS DE ARTIFÍCIOCOMERCIO ATACADISTA

4684-2/99

3.40.02.2

CERAS PARA POLIMENTOS4649-4/08
COMERCIO ATACADISTA

3.40.03.0

SAPONÁCEOS SABÕES E
DETERGENTES-COMERCIO 4649-4/08
ATACADISTA

3.40.04.9

3.40.05.7

DESINFETANTESCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/08

PALHA DE AÇO-COMERCIO
4649-4/08
ATACADISTA

4649-4/08

4649-4/08

4649-4/08

4649-4/08
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4649-4/08

4649-4/08

4649-4/08

4649-4/08

CNAE 2.3

4684-2/99

4684-2/99

4684-2/99

4689-3/01

4684-2/99

4684-2/99

4684-2/99

4684-2/99

4684-2/99

4684-2/99

4649-4/08

4649-4/08

4649-4/08

4649-4/08

Descrição CNAE 2.3

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.40.06.5

Descrição CAE

CNAE 2.0

VELAS-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/99

Descrição CNAE 2.0
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

CNAE 2.1
4649-4/99

Descrição CNAE 2.1
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

CNAE 2.2
4649-4/99

Descrição CNAE 2.2
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

CNAE 2.3
4649-4/99

Descrição CNAE 2.3
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.40.07.3

MATERIAL DE LIMPEZA SEM
PRODUTOS QUÍMICOS4649-4/08
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
4649-4/08
domiciliar

Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
4649-4/08
domiciliar

Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar

3.40.07.3

MATERIAL DE LIMPEZA SEM
PRODUTOS QUÍMICOS4649-4/09
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar, com atividade de
4649-4/09
fracionamento e acondicionamento
associada

Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar, com atividade de
4649-4/09
fracionamento e acondicionamento
associada

Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e conservação
domiciliar, com atividade de
4649-4/09
fracionamento e
acondicionamento associada

Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e conservação
domiciliar, com atividade de
fracionamento e
acondicionamento associada

3.40.08.1

MATERIAL DE LIMPEZA COM
PRODUTOS QUÍMICOS4649-4/08
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
4649-4/08
domiciliar

Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
4649-4/08
domiciliar

Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar

Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar

3.40.08.1

MATERIAL DE LIMPEZA COM
PRODUTOS QUÍMICOS4649-4/09
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar, com atividade de
4649-4/09
fracionamento e acondicionamento
associada

Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar, com atividade de
4649-4/09
fracionamento e acondicionamento
associada

Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e conservação
domiciliar, com atividade de
4649-4/09
fracionamento e
acondicionamento associada

Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e conservação
domiciliar, com atividade de
fracionamento e
acondicionamento associada

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

3.41.01.0
3.41.02.9
3.41.03.7
3.41.04.5
3.41.05.3

3.42.01.7

3.42.02.5

3.42.03.3

3.42.04.1

IMPERMEABILIZANTES
SECANTES E SOLVENTESCOMERCIO ATACADISTA
TINTAS-COMERCIO
ATACADISTA
TINTAS PARA ESCRITA E
DESENHO-COMERCIO
ATACADISTA
TINTAS PARA IMPRESSÃOCOMERCIO ATACADISTA
ARTIGOS PARA PINTURACOMERCIO ATACADISTA

4679-6/01
4679-6/01

DERIVADOS DO PETRÓLEO4681-8/01
COMERCIO ATACADISTA

DERIVADOS DE CARVÃO DE
PEDRA-COMERCIO
4681-8/04
ATACADISTA
GRAXAS E ÓLEOS
LUBRIFICANTES-COMERCIO 4681-8/05
ATACADISTA

ASFALTO BETUMECOMERCIO ATACADISTA

4681-8/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares
Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares
Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

4679-6/01
4679-6/01

4681-8/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares
Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares
Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

4679-6/01
4679-6/01

4681-8/01

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares
Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

4649-4/08

4649-4/08

4679-6/01
4679-6/01

Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares
Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
4681-8/01
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

Comércio atacadista de
combustíveis de origem mineral em 4681-8/04
bruto

Comércio atacadista de
combustíveis de origem mineral em 4681-8/04
bruto

Comércio atacadista de
combustíveis de origem mineral
em bruto

4681-8/04

Comércio atacadista de
combustíveis de origem mineral
em bruto

Comércio atacadista de
lubrificantes

4681-8/05

Comércio atacadista de lubrificantes 4681-8/05

Comércio atacadista de
lubrificantes

4681-8/05

Comércio atacadista de
lubrificantes

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
4681-8/01
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)
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4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

3.42.05.0

Descrição CAE

CNAE 2.0

GAS DE HULHA, COQUE,
PICHE, ALCATRAO,
4681-8/01
NAFTALENO, CREOSOTO COMERCIO ATACADISTA

3.42.06.8

AGUARRÁS BENZENO
PARAFINA VASELINACOMERCIO ATACADISTA

Descrição CNAE 2.0
Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
4681-8/01
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

4684-2/02

Comércio atacadista de solventes
4684-2/02
.

Comércio atacadista de solventes
.

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
4681-8/01
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

Comércio atacadista de
combustíveis realizado por
transportador retalhista (TRR)
Comércio atacadista de
combustíveis de origem vegetal,
exceto álcool carburante

Comércio atacadista de
combustíveis realizado por
transportador retalhista (TRR)
Comércio atacadista de
combustíveis de origem vegetal,
exceto álcool carburante

4684-2/02

Comércio atacadista de solventes . 4684-2/02

Comércio atacadista de solventes .

3.42.08.4

GASOLINA AUTOMOTIVACOMERCIO ATACADISTA

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

3.42.08.4

GASOLINA AUTOMOTIVACOMERCIO ATACADISTA

4681-8/02

3.42.09.2

COMBUSTÍVEIS VEGETAIS4681-8/03
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de
combustíveis realizado por
transportador retalhista (TRR)
Comércio atacadista de
combustíveis de origem vegetal,
exceto álcool carburante

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

3.42.12.2

QUEROSENE DE AVIÃOCOMERCIO ATACADISTA

3.42.13.0

GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO-COMERCIO
ATACADISTA

3.42.10.6

GASOLINA DE AVIÃOCOMERCIO ATACADISTA

3.42.11.4

QUEROSENE ALUMIANTECOMERCIO ATACADISTA

3.42.14.9

3.42.15.7

3.42.16.5

3.42.17.3

ÓLEOS COMBUSTÍVEISCOMERCIO ATACADISTA

4681-8/02

4681-8/03

Comércio atacadista de
combustíveis realizado por
transportador retalhista (TRR)
Comércio atacadista de
combustíveis de origem vegetal,
exceto álcool carburante

4681-8/02

4681-8/03

4681-8/02

4681-8/03

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
4681-8/01
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

Produção de gás; processamento
de gás natural

3520-4/01

Produção de gás; processamento de
3520-4/01
gás natural

GÁS NATURAL ENCANADO 3520-4/01
ÁLCOOL ETÍLICO OU
METÍLICO-COMERCIO
ATACADISTA

4681-8/01

CNAE 2.3

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
4681-8/01
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
4681-8/01
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)
Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)
Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4684-2/99

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos 4684-2/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos
não especificados anteriormente

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

Comércio atacadista de
lubrificantes

4681-8/05

Comércio atacadista de lubrificantes 4681-8/05

ADITIVOS PARA
COMBUSTÍVEIS-COMERCIO 4681-8/05
ATACADISTA
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Descrição CNAE 2.3

4684-2/99

4681-8/01

4682-6/00

Produção de gás; processamento
3520-4/01
de gás natural
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
4684-2/99
petroquímicos não especificados
anteriormente

Produção de gás; processamento
de gás natural
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
4681-8/01
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado
por transportador retalhista (TRR)

Comércio atacadista de
lubrificantes

Comércio atacadista de
lubrificantes

4681-8/05

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.42.18.1

3.42.19.0

3.42.20.3

3.42.21.1

3.42.22.0

3.42.23.8

Descrição CAE
SUBSTÂNCIAS PARA
MISTURA EM QUEROSENE
OU GASOLINA-COMERCIO
ATACADISTA
GÁS LIQÜEFEITO DE
PETRÓLEO-COMERCIO
ATACADISTA-TIPO A
GÁS LIQÜEFEITO DE
PETRÓLEO-COMERCIO
ATACADISTA-TIPO B
GÁS LIQÜEFEITO DE
PETRÓLEO-COMERCIO
ATACADISTA-TIPO C
GÁS LIQÜEFEITO DE
PETRÓLEO-COMERCIO
ATACADISTA-TIPO D
GÁS LIQÜEFEITO DE
PETRÓLEO-COMERCIO
ATACADISTA-TIPO E

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

4681-8/05

Comércio atacadista de
lubrificantes

4681-8/05

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Comércio atacadista de lubrificantes 4681-8/05

Comércio atacadista de
lubrificantes

4681-8/05

Comércio atacadista de
lubrificantes

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00

Comércio atacadista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

3.43.01.3

PRODUTOS PARA A
AGRICULTURA E PECUÁRIA- 4623-1/08
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de matériasprimas agrícolas com atividade de
4623-1/08
fracionamento e acondicionamento
associada

Comércio atacadista de matériasprimas agrícolas com atividade de
fracionamento e acondicionamento
associada

4623-1/08

Comércio atacadista de matériasprimas agrícolas com atividade de
4623-1/08
fracionamento e
acondicionamento associada

Comércio atacadista de matériasprimas agrícolas com atividade de
fracionamento e
acondicionamento associada

3.43.01.3

PRODUTOS PARA A
AGRICULTURA E PECUÁRIA- 4683-4/00
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e
4683-4/00
corretivos do solo

Comércio atacadista de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e
corretivos do solo

4683-4/00

Comércio atacadista de
defensivos agrícolas, adubos,
fertilizantes e corretivos do solo

Comércio atacadista de
defensivos agrícolas, adubos,
fertilizantes e corretivos do solo

3.43.01.3

PRODUTOS PARA A
AGRICULTURA E PECUÁRIA- 4692-3/00
COMERCIO ATACADISTA

3.43.02.1

FERTILIZANTES-COMERCIO
4683-4/00
ATACADISTA

3.43.02.1

FERTILIZANTES-COMERCIO
4692-3/00
ATACADISTA

Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
4692-3/00
predominância de insumos
agropecuários
Comércio atacadista de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e
4683-4/00
corretivos do solo
Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
4692-3/00
predominância de insumos
agropecuários

Comércio atacadista de mercadorias
em geral, com predominância de
4692-3/00
insumos agropecuários
Comércio atacadista de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e
corretivos do solo

4683-4/00

Comércio atacadista de mercadorias
em geral, com predominância de
4692-3/00
insumos agropecuários

Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de insumos
agropecuários
Comércio atacadista de
defensivos agrícolas, adubos,
fertilizantes e corretivos do solo
Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de insumos
agropecuários

4683-4/00

4692-3/00

4683-4/00

4692-3/00

Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de insumos
agropecuários
Comércio atacadista de
defensivos agrícolas, adubos,
fertilizantes e corretivos do solo
Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de insumos
agropecuários

3.43.03.0

RAÇÕES E FORRAGENSCOMERCIO ATACADISTA

4623-1/09

Comércio atacadista de alimentos
para animais

4623-1/09

Comércio atacadista de alimentos
para animais

4623-1/09

Comércio atacadista de alimentos
4623-1/09
para animais

Comércio atacadista de alimentos
para animais

3.43.03.0

RAÇÕES E FORRAGENSCOMERCIO ATACADISTA

4623-1/09

Comércio atacadista de alimentos
para animais

4623-1/09

Comércio atacadista de alimentos
para animais

4623-1/09

Comércio atacadista de alimentos
4623-1/09
para animais

Comércio atacadista de alimentos
para animais

3.43.03.0

RAÇÕES E FORRAGENSCOMERCIO ATACADISTA

4692-3/00

Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de insumos
agropecuários

4692-3/00

Comércio atacadista de mercadorias
em geral, com predominância de
4692-3/00
insumos agropecuários

Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de insumos
agropecuários

Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de insumos
agropecuários

3.43.04.8

MUDAS E SEMENTESCOMERCIO ATACADISTA

4623-1/06

Comércio atacadista de sementes,
flores, plantas e gramas

4623-1/06

Comércio atacadista de sementes,
flores, plantas e gramas

Comércio atacadista de sementes,
4623-1/06
flores, plantas e gramas

Comércio atacadista de sementes,
flores, plantas e gramas

3.43.04.8

MUDAS E SEMENTESCOMERCIO ATACADISTA

4692-3/00

Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de insumos
agropecuários

4692-3/00

Comércio atacadista de mercadorias
em geral, com predominância de
4692-3/00
insumos agropecuários

Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de insumos
agropecuários

Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de insumos
agropecuários
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4623-1/06

4692-3/00

4692-3/00

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.43.05.6

Descrição CAE
CNAE 2.0
INSETICIDAS FUNGICIDAS E
GERMICIDAS-COMERCIO 4683-4/00
ATACADISTA

3.43.06.4

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS4683-4/00
COMERCIO ATACADISTA

3.43.06.4

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS4692-3/00
COMERCIO ATACADISTA

3.43.07.2

FLORES E PLANTASCOMERCIO ATACADISTA

4623-1/06

3.43.08.0

ARTIGOS PARA
JARDINAGEM-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/99

3.43.08.0

ARTIGOS PARA
JARDINAGEM-COMERCIO
ATACADISTA

4669-9/99

3.43.09.9

AQUÁRIOS E ARTIGOS PARA
AQUÁRIOS-COMERCIO
4649-4/99
ATACADISTA

3.43.10.2

PRODUTOS VETERINÁRIOS4644-3/02
COMERCIO ATACADISTA

3.44.01.0

PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E
MEDICINAIS-COMERCIO
ATACADISTA

4644-3/01

Descrição CNAE 2.0
Comércio atacadista de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e
corretivos do solo
Comércio atacadista de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e
corretivos do solo
Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de insumos
agropecuários
Comércio atacadista de sementes,
flores, plantas e gramas
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente; partes
e peças
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso
veterinário
Comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso
humano

CNAE 2.1
4683-4/00

4683-4/00

Descrição CNAE 2.1
Comércio atacadista de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e
corretivos do solo
Comércio atacadista de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e
corretivos do solo

CNAE 2.2
4683-4/00

4683-4/00

4692-3/00

Comércio atacadista de mercadorias
em geral, com predominância de
4692-3/00
insumos agropecuários

4623-1/06

Comércio atacadista de sementes,
flores, plantas e gramas

4649-4/99

4669-9/99

4649-4/99

4644-3/02

4644-3/01

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente; partes
e peças
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso
veterinário
Comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso
humano

4623-1/06

4649-4/99

4669-9/99

4649-4/99

4644-3/02

4644-3/01

Descrição CNAE 2.2
Comércio atacadista de
defensivos agrícolas, adubos,
fertilizantes e corretivos do solo
Comércio atacadista de
defensivos agrícolas, adubos,
fertilizantes e corretivos do solo
Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de insumos
agropecuários

CNAE 2.3
4683-4/00

4683-4/00

4692-3/00

Descrição CNAE 2.3
Comércio atacadista de
defensivos agrícolas, adubos,
fertilizantes e corretivos do solo
Comércio atacadista de
defensivos agrícolas, adubos,
fertilizantes e corretivos do solo
Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de insumos
agropecuários

Comércio atacadista de sementes,
4623-1/06
flores, plantas e gramas

Comércio atacadista de sementes,
flores, plantas e gramas

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso
veterinário

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso
veterinário

4649-4/99

4669-9/99

4649-4/99

4644-3/02

Comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso
humano

4644-3/01

Comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso
humano

3.44.03.6

PERFUMARIA COSMETICOS
E PRODUTOS DE HIGIENE
4646-0/01
PESSOAL-COMERCIO
ATACADISTA

Comércio atacadista de cosméticos
4646-0/01
e produtos de perfumaria

Comércio atacadista de cosméticos
4646-0/01
e produtos de perfumaria

Comércio atacadista de
cosméticos e produtos de
perfumaria

4646-0/01

Comércio atacadista de
cosméticos e produtos de
perfumaria

3.44.03.6

PERFUMARIA COSMETICOS
E PRODUTOS DE HIGIENE
4646-0/02
PESSOAL-COMERCIO
ATACADISTA

Comércio atacadista de produtos de
4646-0/02
higiene pessoal

Comércio atacadista de produtos de
4646-0/02
higiene pessoal

Comércio atacadista de produtos
de higiene pessoal

4646-0/02

Comércio atacadista de produtos
de higiene pessoal

Comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso
humano
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso
humano
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso
humano
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.44.05.2

3.45.02.4

PRODUTOS DA FLORA
MEDICINAL-COMERCIO
ATACADISTA

4644-3/01

ARTEFATOS DE PLÁSTICOS4649-4/99
COMERCIO ATACADISTA

3.45.03.2

MATÉRIAS PLÁSTICAS EM
LÂMINAS E LENÇÓISCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

3.45.04.0

CAIXAS E GABINETES
PLÁSTICOS PARA
ELETRODOM-COMERCIO
ATACADISTA

4669-9/99

4644-3/01

4649-4/99

4649-4/99

4669-9/99
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4644-3/01

4649-4/99

4649-4/99

4669-9/99

4644-3/01

4649-4/99

4649-4/99

4669-9/99

Comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso
humano
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.45.04.0

Descrição CAE
CAIXAS E GABINETES
PLÁSTICOS PARA
ELETRODOM-COMERCIO
ATACADISTA

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de fios e
fibras beneficiados
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de fios e
fibras beneficiados
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos químicos e
petroquímicos não especificados
anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de fios e fibras
4689-3/02
beneficiados

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de fios e fibras
4689-3/02
beneficiados

4684-2/99

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos 4684-2/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos
não especificados anteriormente

4684-2/99

3.45.08.3

ARTEFATOS DE ACRÍLICO4684-2/99
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos 4684-2/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
produtos químicos e petroquímicos
não especificados anteriormente

4684-2/99

3.45.09.1

ARTEFATOS DE FIBRA DE
VIDRO-COMERCIO
ATACADISTA

4689-3/02

Comércio atacadista de fios e fibras
4689-3/02
beneficiados

Comércio atacadista de fios e fibras
4689-3/02
beneficiados

Comércio atacadista de fios e
fibras beneficiados

3.45.10.5

LAMINADOS PLÁSTICOSCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.45.05.9

MATÉRIAS PLÁSTICASCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

3.45.06.7

FIOS SINTÉTICOSCOMERCIO ATACADISTA

4689-3/02

3.45.07.5

ACRÍLICO-COMERCIO
ATACADISTA

3.45.11.3

3.46.01.2

3.46.01.2
3.46.02.0
3.46.03.9

RECIPIENTES DE PLÁSTICO 4649-4/99
COMERCIO ATACADISTA
FIBRAS VEGETAIS E
ANIMAIS-COMERCIO
ATACADISTA
FIBRAS VEGETAIS E
ANIMAIS-COMERCIO
ATACADISTA
FIOS E LINHAS-COMERCIO
ATACADISTA
TECIDOS-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/99

4649-4/99

4623-1/07

Comércio atacadista de sisal

4623-1/07

4689-3/02

Comércio atacadista de fios e fibras
4689-3/02
beneficiados

4689-3/02
4641-9/01

Comércio atacadista de sisal

4649-4/99

4649-4/99

4623-1/07

CNAE 2.3

4649-4/99

4689-3/02

4684-2/99

4684-2/99

4689-3/02

4649-4/99

4649-4/99

Descrição CNAE 2.3

Comércio atacadista de fios e
fibras beneficiados
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de sisal

4623-1/07

Comércio atacadista de sisal

Comércio atacadista de fios e fibras
4689-3/02
beneficiados

Comércio atacadista de fios e
fibras beneficiados

4689-3/02

Comércio atacadista de fios e
fibras beneficiados

Comércio atacadista de fios e fibras
4689-3/02
beneficiados

Comércio atacadista de fios e fibras
4689-3/02
beneficiados

Comércio atacadista de fios e
fibras beneficiados

4689-3/02

Comércio atacadista de fios e
fibras beneficiados

Comércio atacadista de tecidos

4641-9/01

Comércio atacadista de tecidos

4641-9/01

Comércio atacadista de tecidos

4641-9/01

Comércio atacadista de tecidos

3.46.04.7

CORDOARIA E BARBANTES4641-9/03
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de artigos de
armarinho

4641-9/03

Comércio atacadista de artigos de
armarinho

4641-9/03

Comércio atacadista de artigos de
4641-9/03
armarinho

Comércio atacadista de artigos de
armarinho

3.46.05.5

BANDEIRAS ESTANDARTES
E FLÂMULAS-COMERCIO 4649-4/99
ATACADISTA

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de artigos de
cama, mesa e banho

4641-9/02

Comércio atacadista de artigos de
cama, mesa e banho

4641-9/02

Comércio atacadista de artigos de
4641-9/02
cama, mesa e banho

Comércio atacadista de artigos de
cama, mesa e banho

Comércio atacadista de artigos de
armarinho

4641-9/03

Comércio atacadista de artigos de
armarinho

4641-9/03

Comércio atacadista de artigos de
4641-9/03
armarinho

Comércio atacadista de artigos de
armarinho

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
4642-7/01
profissionais e de segurança

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

3.46.06.3

3.46.07.1

3.46.08.0

ARTIGOS DE CAMA MESA E
BANHO-COMERCIO
4641-9/02
ATACADISTA
ARTIGOS DE
PASSAMANARIA-COMERCIO 4641-9/03
ATACADISTA
ARTEFATOS DE LONA PANO
COURO E OLEADOS4642-7/01
COMERCIO ATACADISTA
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4649-4/99

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.46.09.8
3.46.10.1

Descrição CAE
ARTEFATOS DE TECIDOCOMERCIO ATACADISTA
ALGODÃO-COMERCIO
ATACADISTA

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

4641-9/01

Comércio atacadista de tecidos

4641-9/01

Comércio atacadista de tecidos

4641-9/01

Comércio atacadista de tecidos

4641-9/01

Comércio atacadista de tecidos

4623-1/03

Comércio atacadista de algodão

4623-1/03

Comércio atacadista de algodão

4623-1/03

Comércio atacadista de algodão

4623-1/03

Comércio atacadista de algodão

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.46.11.0

TOLDOS-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.47.01.9

ARTIGOS DO VESTUÁRIOCOMERCIO ATACADISTA

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
4642-7/01
profissionais e de segurança

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

3.47.02.7

ARTIGOS DE PELETERIACOMERCIO ATACADISTA

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
4642-7/01
profissionais e de segurança

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

3.47.03.5

ROUPAS E ARTIGOS DE
MALHARIA-COMERCIO
ATACADISTA

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
4642-7/01
profissionais e de segurança

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

3.47.04.3

CHAPÉUS BONÉS E
QUEPES-COMERCIO
ATACADISTA

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
4642-7/01
profissionais e de segurança

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4643-5/01

Comércio atacadista de calçados

4643-5/01

Comércio atacadista de calçados

4643-5/01

Comércio atacadista de calçados

Comércio atacadista de calçados

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
4642-7/01
profissionais e de segurança

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4643-5/02

Comércio atacadista de bolsas,
malas e artigos de viagem

4643-5/02

Comércio atacadista de bolsas,
malas e artigos de viagem

4643-5/02

Comércio atacadista de bolsas,
malas e artigos de viagem

Comércio atacadista de bolsas,
malas e artigos de viagem

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
4642-7/01
profissionais e de segurança

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

3.47.05.1

3.47.06.0

3.47.06.0

3.47.07.8

CALÇADOS-COMERCIO
ATACADISTA
BOLSAS CINTAS LUVAS E
ACESSORIOS DO
VESTUÁRIO-COMERCIO
ATACADISTA
BOLSAS CINTAS LUVAS E
ACESSORIOS DO
VESTUÁRIO-COMERCIO
ATACADISTA

CINTOS GRAVATAS LENÇOS
LIGAS E SUSPENSÓRIOS- 4642-7/01
COMERCIO ATACADISTA

4643-5/01

4643-5/02

3.47.08.6

GUARDA CHUVAS E
SOMBRINHAS-COMERCIO
ATACADISTA

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
4642-7/01
profissionais e de segurança

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança

3.47.09.4

ARTIGOS DE ARMARINHO4641-9/03
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de artigos de
armarinho

4641-9/03

Comércio atacadista de artigos de
armarinho

4641-9/03

Comércio atacadista de artigos de
4641-9/03
armarinho

Comércio atacadista de artigos de
armarinho

4642-7/02

Comércio atacadista de roupas e
acessórios para uso profissional e
de segurança do trabalho

4642-7/02

Comércio atacadista de roupas e
acessórios para uso profissional e
de segurança do trabalho

4642-7/02

Comércio atacadista de roupas e
acessórios para uso profissional e 4642-7/02
de segurança do trabalho

Comércio atacadista de roupas e
acessórios para uso profissional e
de segurança do trabalho

4647-8/02

Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações

4647-8/02

Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações

4647-8/02

Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações

Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações

3.47.10.8

3.48.01.5
3.48.02.3
3.48.03.1
3.48.04.0

ARTIGOS MILITARESCOMERCIO ATACADISTA
JORNAIS REVISTAS E
PERIÓDICOS-COMERCIO
ATACADISTA
LIVROS-COMERCIO
ATACADISTA
CATÁLOGOS E MANUAISCOMERCIO ATACADISTA
CADERNOS E IMPRESSOSCOMERCIO ATACADISTA

4647-8/02
4647-8/02
4647-8/01

Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria

4647-8/02
4647-8/02
4647-8/01

Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
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4647-8/02
4647-8/02
4647-8/01

4647-8/02

Comércio atacadista de livros,
4647-8/02
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de livros,
4647-8/02
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de artigos de
4647-8/01
escritório e de papelaria

Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.48.05.8

3.48.07.4
3.48.09.0
3.48.10.4

3.48.11.2

3.49.01.1
3.49.02.0
3.49.03.8
3.49.06.2
3.49.06.2
3.49.06.2
3.49.07.0

3.49.08.9

3.49.09.7

3.49.10.0
3.50.01.0
3.50.02.8
3.50.03.6

3.50.04.4

3.51.01.6
3.51.01.6

Descrição CAE
CNAE 2.0
ÁLBUNS PARA
FOTOGRAFIAS E CARTÕES
4649-4/99
POSTAIS-COMERCIO
ATACADISTA

Descrição CNAE 2.0
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

MATERIAL REPROGRÁFICO4647-8/01
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria

ARTIGOS DE PAPELARIACOMERCIO ATACADISTA
ARTIGOS DE LIVRARIACOMERCIO ATACADISTA

MATERIAL GRÁFICOCOMERCIO ATACADISTA

BEBIDAS ALCOÓLICASCOMERCIO ATACADISTA
BEBIDAS ALCOOLIZADASCOMERCIO ATACADISTA
ÁGUA MINERAL-COMERCIO
ATACADISTA
BEBIDAS-COMERCIO
ATACADISTA
BEBIDAS-COMERCIO
ATACADISTA
BEBIDAS-COMERCIO
ATACADISTA
VINHOS-COMERCIO
ATACADISTA

4647-8/01
4647-8/02

4669-9/99

4635-4/02
4635-4/99
4635-4/01
4635-4/02
4635-4/03
4635-4/99
4635-4/99

Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações

CNAE 2.1
4649-4/99

4647-8/01
4647-8/01
4647-8/02

Descrição CNAE 2.1
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações

CNAE 2.2
4649-4/99

4647-8/01
4647-8/01
4647-8/02

Descrição CNAE 2.2
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria

Comércio atacadista de artigos de
4647-8/01
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de livros,
4647-8/02
jornais e outras publicações

Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de cerveja,
chope e refrigerante
Comércio atacadista de bebidas
não especificadas anteriormente
Comércio atacadista de água
mineral
Comércio atacadista de cerveja,
chope e refrigerante
Comércio atacadista de bebidas
com atividade de fracionamento e
acondicionamento associada
Comércio atacadista de bebidas
não especificadas anteriormente
Comércio atacadista de bebidas
não especificadas anteriormente

Comércio atacadista de cerveja,
chope e refrigerante
Comércio atacadista de bebidas não
especificadas anteriormente
Comércio atacadista de água
mineral
Comércio atacadista de cerveja,
chope e refrigerante
Comércio atacadista de bebidas
com atividade de fracionamento e
acondicionamento associada
Comércio atacadista de bebidas não
especificadas anteriormente
Comércio atacadista de bebidas não
especificadas anteriormente

Comércio atacadista de cerveja,
chope e refrigerante
Comércio atacadista de bebidas
não especificadas anteriormente
Comércio atacadista de água
mineral
Comércio atacadista de cerveja,
chope e refrigerante
Comércio atacadista de bebidas
com atividade de fracionamento e
acondicionamento associada
Comércio atacadista de bebidas
não especificadas anteriormente
Comércio atacadista de bebidas
não especificadas anteriormente

4635-4/99
4635-4/01
4635-4/02
4635-4/03
4635-4/99
4635-4/99

4635-4/02
4635-4/99
4635-4/01
4635-4/02
4635-4/03
4635-4/99
4635-4/99

4649-4/99

Descrição CNAE 2.3
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de artigos de
4647-8/01
escritório e de papelaria

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças
4635-4/02

CNAE 2.3

4669-9/99

4635-4/02
4635-4/99
4635-4/01
4635-4/02
4635-4/03
4635-4/99
4635-4/99

Comércio atacadista de cerveja,
chope e refrigerante
Comércio atacadista de bebidas
não especificadas anteriormente
Comércio atacadista de água
mineral
Comércio atacadista de cerveja,
chope e refrigerante
Comércio atacadista de bebidas
com atividade de fracionamento e
acondicionamento associada
Comércio atacadista de bebidas
não especificadas anteriormente
Comércio atacadista de bebidas
não especificadas anteriormente

4637-1/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
4637-1/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
não especificados anteriormente

XAROPES CONCENTRADOS
E SUCOS DE FRUTAS4637-1/99
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
4637-1/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de cerveja,
chope e refrigerante
Comércio atacadista de fumo em
folha não beneficiado
Comércio atacadista de fumo
beneficiado

Comércio atacadista de cerveja,
chope e refrigerante
Comércio atacadista de fumo em
folha não beneficiado
Comércio atacadista de fumo
beneficiado

Comércio atacadista de cerveja,
chope e refrigerante
Comércio atacadista de fumo em
folha não beneficiado
Comércio atacadista de fumo
beneficiado

Comércio atacadista de cerveja,
chope e refrigerante
Comércio atacadista de fumo em
folha não beneficiado
Comércio atacadista de fumo
beneficiado

VINAGRES-COMERCIO
ATACADISTA

REFRIGERANTESCOMERCIO ATACADISTA
FUMO EM ROLHACOMERCIO ATACADISTA
FUMO BENEFICIADOCOMERCIO ATACADISTA
CIGARROS CHARUTOS E
CIGARRILHAS-COMERCIO
ATACADISTA

4635-4/02
4623-1/04
4636-2/01

4636-2/01

Comércio atacadista de cigarros,
cigarrilhas e charutos

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4623-1/05

Comércio atacadista de cacau

4639-7/01

Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral

ARTIGOS DE CHARUTARIA4649-4/99
COMERCIO ATACADISTA
GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCOMERCIO ATACADISTA
GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCOMERCIO ATACADISTA

4623-1/04

4636-2/02

4636-2/02

Comércio atacadista de cigarros,
cigarrilhas e charutos

4635-4/02

4635-4/02
4623-1/04
4636-2/01
4636-2/02

Comércio atacadista de cigarros,
cigarrilhas e charutos

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4623-1/05

Comércio atacadista de cacau

4639-7/01

Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral
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4635-4/02
4623-1/04
4636-2/01
4636-2/02

Comércio atacadista de cigarros,
cigarrilhas e charutos

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4623-1/05

Comércio atacadista de cacau

4623-1/05

Comércio atacadista de cacau

4639-7/01

Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral

4639-7/01

Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

3.51.01.6

GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCOMERCIO ATACADISTA

4639-7/02

Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral, com
atividade de fracionamento e
acondicionamento associada

4639-7/02

3.51.01.6

GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCOMERCIO ATACADISTA

4691-5/00

Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de produtos
alimentícios

3.51.02.4

CEREAIS-COMERCIO
ATACADISTA

4622-2/00

3.51.02.4

CEREAIS-COMERCIO
ATACADISTA

4632-0/01

3.51.02.4

CEREAIS-COMERCIO
ATACADISTA

3.51.03.2
3.51.03.2

3.51.04.0

3.51.06.7
3.51.06.7

3.51.07.5

3.51.07.5

3.51.07.5

3.51.07.5

3.51.08.3
3.51.09.1
3.51.10.5
3.51.11.3

CAFÉ-COMERCIO
ATACADISTA
CAFÉ-COMERCIO
ATACADISTA
CHÁ-COMERCIO
ATACADISTA
AVES E OVOS-COMERCIO
ATACADISTA
AVES E OVOS-COMERCIO
ATACADISTA
CARNES E PEQUENOS
ANIMAIS ABATIDOS E
FRIGORIFICO - COMERCIO
ATACADISTA
CARNES E PEQUENOS
ANIMAIS ABATIDOS E
FRIGORIFICO - COMERCIO
ATACADISTA
CARNES E PEQUENOS
ANIMAIS ABATIDOS E
FRIGORIFICO - COMERCIO
ATACADISTA
CARNES E PEQUENOS
ANIMAIS ABATIDOS E
FRIGORIFICO - COMERCIO
ATACADISTA
HORTIGRANJEIROSCOMERCIO ATACADISTA
PESCADOS-COMERCIO
ATACADISTA
LATICÍNIOS-COMERCIO
ATACADISTA
FRUTAS-COMERCIO
ATACADISTA

4632-0/03

4621-4/00
4637-1/01

4637-1/99

4633-8/02
4634-6/02

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral, com atividade
4639-7/02
de fracionamento e
acondicionamento associada

Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral, com
atividade de fracionamento e
acondicionamento associada

4639-7/02

Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral, com
atividade de fracionamento e
acondicionamento associada

4691-5/00

Comércio atacadista de mercadorias
em geral, com predominância de
4691-5/00
produtos alimentícios

Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de produtos
alimentícios

4691-5/00

Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com
predominância de produtos
alimentícios

Comércio atacadista de soja

4622-2/00

Comércio atacadista de soja

4622-2/00

Comércio atacadista de soja

4622-2/00

Comércio atacadista de soja

Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados

4632-0/01

Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados

4632-0/01

Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados

4632-0/01

Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados

Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados, farinhas,
amidos e féculas, com atividade de 4632-0/03
fracionamento e acondicionamento
associada
Comércio atacadista de café em
4621-4/00
grão
Comércio atacadista de café
4637-1/01
torrado, moído e solúvel

Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados, farinhas,
amidos e féculas, com atividade de 4632-0/03
fracionamento e acondicionamento
associada
Comércio atacadista de café em
4621-4/00
grão
Comércio atacadista de café
4637-1/01
torrado, moído e solúvel

Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados,
farinhas, amidos e féculas, com
atividade de fracionamento e
acondicionamento associada
Comércio atacadista de café em
grão
Comércio atacadista de café
torrado, moído e solúvel

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
4637-1/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de aves vivas
e ovos
Comércio atacadista de aves
abatidas e derivados

Comércio atacadista de aves vivas e
4633-8/02
ovos
Comércio atacadista de aves
4634-6/02
abatidas e derivados

Comércio atacadista de aves vivas
4633-8/02
e ovos
Comércio atacadista de aves
4634-6/02
abatidas e derivados

Comércio atacadista de aves vivas
e ovos
Comércio atacadista de aves
abatidas e derivados

4633-8/02
4634-6/02

CNAE 2.2

4632-0/03

4621-4/00
4637-1/01

Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados,
farinhas, amidos e féculas, com
atividade de fracionamento e
acondicionamento associada
Comércio atacadista de café em
grão
Comércio atacadista de café
torrado, moído e solúvel

4633-8/03

Comércio atacadista de coelhos e
outros pequenos animais vivos para 4633-8/03
alimentação

Comércio atacadista de coelhos e
outros pequenos animais vivos para 4633-8/03
alimentação

Comércio atacadista de coelhos e
outros pequenos animais vivos
4633-8/03
para alimentação

Comércio atacadista de coelhos e
outros pequenos animais vivos
para alimentação

4634-6/01

Comércio atacadista de carnes
bovinas e suínas e derivados

4634-6/01

Comércio atacadista de carnes
bovinas e suínas e derivados

4634-6/01

Comércio atacadista de carnes
bovinas e suínas e derivados

4634-6/01

Comércio atacadista de carnes
bovinas e suínas e derivados

4634-6/02

Comércio atacadista de aves
abatidas e derivados

4634-6/02

Comércio atacadista de aves
abatidas e derivados

4634-6/02

Comércio atacadista de aves
abatidas e derivados

4634-6/02

Comércio atacadista de aves
abatidas e derivados

4634-6/99

Comércio atacadista de carnes e
derivados de outros animais

4634-6/99

Comércio atacadista de carnes e
derivados de outros animais

4634-6/99

Comércio atacadista de carnes e
derivados de outros animais

4634-6/99

Comércio atacadista de carnes e
derivados de outros animais

4633-8/01
4634-6/03
4631-1/00
4633-8/01

Comércio atacadista de frutas,
verduras, raízes, tubérculos,
hortaliças e legumes frescos
Comércio atacadista de pescados e
frutos do mar
Comércio atacadista de leite e
laticínios
Comércio atacadista de frutas,
verduras, raízes, tubérculos,
hortaliças e legumes frescos

4633-8/01
4634-6/03
4631-1/00
4633-8/01

Comércio atacadista de frutas,
verduras, raízes, tubérculos,
hortaliças e legumes frescos
Comércio atacadista de pescados e
frutos do mar
Comércio atacadista de leite e
laticínios
Comércio atacadista de frutas,
verduras, raízes, tubérculos,
hortaliças e legumes frescos
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4633-8/01
4634-6/03
4631-1/00
4633-8/01

Comércio atacadista de frutas,
verduras, raízes, tubérculos,
hortaliças e legumes frescos
Comércio atacadista de pescados
e frutos do mar
Comércio atacadista de leite e
laticínios
Comércio atacadista de frutas,
verduras, raízes, tubérculos,
hortaliças e legumes frescos

4633-8/01
4634-6/03
4631-1/00
4633-8/01

Comércio atacadista de frutas,
verduras, raízes, tubérculos,
hortaliças e legumes frescos
Comércio atacadista de pescados
e frutos do mar
Comércio atacadista de leite e
laticínios
Comércio atacadista de frutas,
verduras, raízes, tubérculos,
hortaliças e legumes frescos

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.51.12.1
3.51.13.0

3.51.14.8

3.51.15.6
3.51.16.4

Descrição CAE
AÇÚCAR-COMERCIO
ATACADISTA
MASSAS ALIMENTÍCIASCOMERCIO ATACADISTA
GELO-COMERCIO
ATACADISTA
BISCOITOS-COMERCIO
ATACADISTA
DOCES BALAS E
CONFEITOS-COMERCIO
ATACADISTA

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

4637-1/02

Comércio atacadista de açúcar

4637-1/02

Comércio atacadista de açúcar

4637-1/02

Comércio atacadista de açúcar

4637-1/02

Comércio atacadista de açúcar

4637-1/05

Comércio atacadista de massas
alimentícias

4637-1/05

Comércio atacadista de massas
alimentícias

4637-1/05

Comércio atacadista de massas
alimentícias

4637-1/05

Comércio atacadista de massas
alimentícias

4637-1/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
4637-1/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de pães,
4637-1/04
bolos, biscoitos e similares
Comércio atacadista de chocolates,
confeitos, balas, bombons e
4637-1/07
semelhantes

Comércio atacadista de pães, bolos,
4637-1/04
biscoitos e similares
Comércio atacadista de chocolates,
confeitos, balas, bombons e
4637-1/07
semelhantes

Comércio atacadista de pães,
bolos, biscoitos e similares
Comércio atacadista de
chocolates, confeitos, balas,
bombons e semelhantes

Comércio atacadista de pães,
bolos, biscoitos e similares
Comércio atacadista de
chocolates, confeitos, balas,
bombons e semelhantes

4637-1/04
4637-1/07

4637-1/04
4637-1/07

3.51.17.2

CHARQUES DEFUMADOS E
PRODUTO DE SALSICHARIA- 4634-6/01
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de carnes
bovinas e suínas e derivados

4634-6/01

Comércio atacadista de carnes
bovinas e suínas e derivados

4634-6/01

Comércio atacadista de carnes
bovinas e suínas e derivados

4634-6/01

Comércio atacadista de carnes
bovinas e suínas e derivados

3.51.17.2

CHARQUES DEFUMADOS E
PRODUTO DE SALSICHARIA- 4634-6/02
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de aves
abatidas e derivados

4634-6/02

Comércio atacadista de aves
abatidas e derivados

4634-6/02

Comércio atacadista de aves
abatidas e derivados

4634-6/02

Comércio atacadista de aves
abatidas e derivados

3.51.17.2

CHARQUES DEFUMADOS E
PRODUTO DE SALSICHARIA- 4634-6/99
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de carnes e
derivados de outros animais

4634-6/99

Comércio atacadista de carnes e
derivados de outros animais

4634-6/99

Comércio atacadista de carnes e
derivados de outros animais

4634-6/99

Comércio atacadista de carnes e
derivados de outros animais

3.51.18.0

3.51.19.9

3.51.20.2
3.51.21.0

3.51.22.9

3.51.23.7

4637-1/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
4637-1/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
não especificados anteriormente

CONDIMENTOS-COMERCIO
4637-1/99
ATACADISTA

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
4637-1/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
não especificados anteriormente

4637-1/06

Comércio atacadista de sorvetes

4637-1/06

Comércio atacadista de sorvetes

4637-1/06

Comércio atacadista de sorvetes

4637-1/06

Comércio atacadista de sorvetes

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/03

Comércio atacadista de óleos e
gorduras

4637-1/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
4637-1/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
não especificados anteriormente

MEL DE ABELHA E MELADO4637-1/99
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
4637-1/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de pães,
4637-1/04
bolos, biscoitos e similares
Comércio atacadista de chocolates,
confeitos, balas, bombons e
4637-1/07
semelhantes

Comércio atacadista de pães, bolos,
4637-1/04
biscoitos e similares
Comércio atacadista de chocolates,
confeitos, balas, bombons e
4637-1/07
semelhantes

Comércio atacadista de pães,
bolos, biscoitos e similares
Comércio atacadista de
chocolates, confeitos, balas,
bombons e semelhantes

Comércio atacadista de pães,
bolos, biscoitos e similares
Comércio atacadista de
chocolates, confeitos, balas,
bombons e semelhantes

Comércio atacadista de pães,
bolos, biscoitos e similares

4637-1/04

Comércio atacadista de pães, bolos,
4637-1/04
biscoitos e similares

Comércio atacadista de pães,
bolos, biscoitos e similares

4637-1/04

Comércio atacadista de pães,
bolos, biscoitos e similares

Comércio atacadista de farinhas,
amidos e féculas

4632-0/02

Comércio atacadista de farinhas,
amidos e féculas

Comércio atacadista de farinhas,
amidos e féculas

4632-0/02

Comércio atacadista de farinhas,
amidos e féculas

CONSERVAS-COMERCIO
ATACADISTA

SORVETES-COMERCIO
ATACADISTA
ÓLEOS E GORDURAS
ALIMENTÍCIAS-COMERCIO
ATACADISTA
SAL DE COZINHACOMERCIO ATACADISTA

3.51.24.5

PÃO-COMERCIO
ATACADISTA

4637-1/04

3.51.25.3

CHOCOLATE-COMERCIO
ATACADISTA

4637-1/07

3.51.26.1

3.51.27.0

PRODUTOS DE PADARIA E
CONFEITARIA-COMERCIO 4637-1/04
ATACADISTA
FARINHA DE CEREAIS E
FÉCULAS-COMERCIO
4632-0/02
ATACADISTA

Página 135

4632-0/02

4637-1/04
4637-1/07

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

3.51.27.0

FARINHA DE CEREAIS E
FÉCULAS-COMERCIO
ATACADISTA

4632-0/03

3.51.28.8

PRODUTOS NATURAIS COMERCIO ATACADISTA

4637-1/99

3.51.29.6

3.51.29.6

3.51.29.6

3.52.01.2

TRIPAS PARA A INDÚSTRIA
DE EMBUTIDOS - COMERCIO 4634-6/01
ATACADISTA
TRIPAS PARA A INDÚSTRIA
DE EMBUTIDOS - COMERCIO 4634-6/02
ATACADISTA
TRIPAS PARA A INDÚSTRIA
DE EMBUTIDOS - COMERCIO 4634-6/99
ATACADISTA
APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USO
TECNICO, PROFISSIONAL E 4664-8/00
MEDICO - COMERCIO
ATACADISTA

Descrição CNAE 2.0
CNAE 2.1
Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados, farinhas,
amidos e féculas, com atividade de 4632-0/03
fracionamento e acondicionamento
associada

Descrição CNAE 2.1
CNAE 2.2
Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados, farinhas,
amidos e féculas, com atividade de 4632-0/03
fracionamento e acondicionamento
associada

Descrição CNAE 2.2
Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados,
farinhas, amidos e féculas, com
atividade de fracionamento e
acondicionamento associada

CNAE 2.3

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios não 4637-1/99
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
4637-1/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos alimentícios
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de carnes
bovinas e suínas e derivados

4634-6/01

Comércio atacadista de carnes
bovinas e suínas e derivados

4634-6/01

Comércio atacadista de carnes
bovinas e suínas e derivados

4634-6/01

Comércio atacadista de carnes
bovinas e suínas e derivados

Comércio atacadista de aves
abatidas e derivados

4634-6/02

Comércio atacadista de aves
abatidas e derivados

4634-6/02

Comércio atacadista de aves
abatidas e derivados

4634-6/02

Comércio atacadista de aves
abatidas e derivados

Comércio atacadista de carnes e
derivados de outros animais

4634-6/99

Comércio atacadista de carnes e
derivados de outros animais

4634-6/99

Comércio atacadista de carnes e
derivados de outros animais

4634-6/99

Comércio atacadista de carnes e
derivados de outros animais

4632-0/03

Descrição CNAE 2.3
Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados,
farinhas, amidos e féculas, com
atividade de fracionamento e
acondicionamento associada

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso
4664-8/00
odonto-médico-hospitalar; partes e
peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso
4664-8/00
odonto-médico-hospitalar; partes e
peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
4664-8/00
uso odonto-médico-hospitalar;
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
uso odonto-médico-hospitalar;
partes e peças

3.52.02.0

MAQUINAS, APARELHOS
PARA BARBEIRO,
CABELEIREIRO,
MASSAGISTA E
ESTETICISTA - COMERCIO
ATACADISTA

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.52.03.9

APARELHOS DE MEDIÇÃO4669-9/99
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.52.04.7

APARELHOS PARA USO
TÉCNICO E PROFISSIONAL- 4669-9/99
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.52.05.5

APARELHOS DE PRECISÃO4669-9/99
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios

4645-1/01

Comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios

4645-1/01

Comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso
4645-1/01
médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios

Comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios

Comércio atacadista de próteses e
artigos de ortopedia

4645-1/02

Comércio atacadista de próteses e
artigos de ortopedia

4645-1/02

Comércio atacadista de próteses e
4645-1/02
artigos de ortopedia

Comércio atacadista de próteses e
artigos de ortopedia

3.52.06.3

3.52.07.1

MATERIAL CIRÚRGICOCOMERCIO ATACADISTA

4645-1/01

APARELHOS ORTOPÉDICOS4645-1/02
COMERCIO ATACADISTA
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3.52.08.0

APAR EQUIP P/USO MEDICO
ODONT E HOSPITALAR 4664-8/00
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso
4664-8/00
odonto-médico-hospitalar; partes e
peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso
4664-8/00
odonto-médico-hospitalar; partes e
peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
4664-8/00
uso odonto-médico-hospitalar;
partes e peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para
uso odonto-médico-hospitalar;
partes e peças

3.52.09.8

INSTRUMENTO E MATERIAL
ODONTOLÓGICO-COMERCIO 4645-1/01
ATACADISTA

Comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios

4645-1/01

Comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios

4645-1/01

Comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso
4645-1/01
médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios

Comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios

4645-1/02

Comércio atacadista de próteses e
artigos de ortopedia

4645-1/02

Comércio atacadista de próteses e
artigos de ortopedia

4645-1/02

Comércio atacadista de próteses e
4645-1/02
artigos de ortopedia

Comércio atacadista de próteses e
artigos de ortopedia

4645-1/03

Comércio atacadista de produtos
odontológicos

4645-1/03

Comércio atacadista de produtos
odontológicos

4645-1/03

Comércio atacadista de produtos
odontológicos

Comércio atacadista de produtos
odontológicos

3.52.10.1

3.52.10.1

ARTIGOS PARA PRÓTESE
DENTÁRIA-COMERCIO
ATACADISTA
ARTIGOS PARA PRÓTESE
DENTÁRIA-COMERCIO
ATACADISTA

3.52.11.0

INSTRUMENTO E MATERIAL
MÉDICO E HOSPITALAR- 4645-1/01
COMERCIO ATACADISTA

3.53.03.5

MATERIAL FOTOGRÁFICO4649-4/99
COMERCIO ATACADISTA

3.53.04.3

3.53.06.0

3.53.07.8

APARELHOS
FOTOGRÁFICOS E
CINEMATOGRÁFICOSCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/02

ARMAÇÃO PARA ÓCULOS4649-4/99
COMERCIO ATACADISTA

MATERIAL
CINEMATOGRÁFICOCOMERCIO ATACADISTA

4669-9/99

Comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4645-1/01

4649-4/99

Comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4645-1/01

4649-4/99

4645-1/03

Comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso
4645-1/01
médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de aparelhos
eletrônicos de uso pessoal e
doméstico

4649-4/02

Comércio atacadista de aparelhos
eletrônicos de uso pessoal e
doméstico

4649-4/02

Comércio atacadista de aparelhos
eletrônicos de uso pessoal e
4649-4/02
doméstico

Comércio atacadista de aparelhos
eletrônicos de uso pessoal e
doméstico

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.53.08.6

MATERIAL, APARELHO DE
OTICA COM
4649-4/99
LENTES/OCULOS DE GRAU COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.53.08.6

MATERIAL, APARELHO DE
OTICA COM
4669-9/99
LENTES/OCULOS DE GRAU COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.53.09.4

EQUIPAMENTOS DE OTICA
(SEM LENTES/OCULOS DE
4649-4/99
GRAU) - COMERCIO
ATACADISTA

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

4649-4/99
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CNAE 2.0

3.53.09.4

EQUIPAMENTOS DE OTICA
(SEM LENTES/OCULOS DE
4669-9/99
GRAU) - COMERCIO
ATACADISTA

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.53.10.8

MATERIAL, APARELHOS DE
OTICA SEM
4649-4/99
LENTES/OCULOS DE GRAU COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.53.10.8

MATERIAL, APARELHOS DE
OTICA SEM
4669-9/99
LENTES/OCULOS DE GRAU COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

4669-9/99

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

3.54.01.5

ARTIGO PARA OURIVESARIA4649-4/99
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive
pedras preciosas e semipreciosas
lapidadas
Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive
pedras preciosas e semipreciosas
lapidadas
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive
pedras preciosas e semipreciosas
lapidadas
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de filmes,
CDs, DVDs, fitas e discos
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de filmes,
CDs, DVDs, fitas e discos
Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive
pedras preciosas e semipreciosas
lapidadas
Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive
pedras preciosas e semipreciosas
lapidadas
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive
pedras preciosas e semipreciosas
lapidadas
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de filmes,
CDs, DVDs, fitas e discos
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de filmes,
CDs, DVDs, fitas e discos
Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar

3.54.02.3

3.54.03.1

RELÓGIOS-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/99

ARTIGOS PARA JOALHERIA4649-4/10
COMERCIO ATACADISTA

3.54.04.0

ARTIGOS E PEÇAS PARA
RELÓGIOS-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/10

3.54.05.8

PRATARIAS-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/99

3.54.06.6

JÓIAS-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/10

3.55.01.1

INSTRUMENTOS DE MÚSICA
E GRAVAÇÕES MUSICAIS- 4649-4/99
COMERCIO ATACADISTA

3.55.03.8

DISCOS-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/07

3.55.04.6

MÚSICAS IMPRESSASCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

3.55.05.4

FITAS MAGNÉTICASCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/07

3.56.01.8

ENXUGADORES-COMERCIO
4649-4/08
ATACADISTA

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/10

Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive pedras 4649-4/10
preciosas e semipreciosas lapidadas

4649-4/10

Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive pedras 4649-4/10
preciosas e semipreciosas lapidadas

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/10

Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive pedras 4649-4/10
preciosas e semipreciosas lapidadas

4649-4/99

4649-4/07

4649-4/99

4649-4/07
4649-4/08

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de filmes, CDs,
DVDs, fitas e discos
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de filmes, CDs,
DVDs, fitas e discos
Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar
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4649-4/99

4649-4/99

4649-4/07

4649-4/99

4649-4/07
4649-4/08

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/10

4649-4/10

4649-4/99

4649-4/10

4649-4/99

4649-4/07

4649-4/99

4649-4/07
4649-4/08

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive
pedras preciosas e semipreciosas
lapidadas
Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive
pedras preciosas e semipreciosas
lapidadas
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive
pedras preciosas e semipreciosas
lapidadas
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de filmes,
CDs, DVDs, fitas e discos
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de filmes,
CDs, DVDs, fitas e discos
Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.56.02.6

3.56.03.4

3.56.04.2
3.57.01.4
3.57.02.2
3.57.03.0

Descrição CAE
ESPANADORES RODOS E
VASSOURAS-COMERCIO
ATACADISTA
BROXAS TRINCHAS E
PINCÉIS-COMERCIO
ATACADISTA
ESCOVAS-COMERCIO
ATACADISTA

CNAE 2.0
4649-4/08

4679-6/01

4649-4/08

MATERIAL DE ESCRITÓRIO4647-8/01
COMERCIO ATACADISTA
MATERIAL ESCOLAR4647-8/01
COMERCIO ATACADISTA
MATERIAL DIDÁTICO4647-8/02
COMERCIO ATACADISTA

3.57.04.9

MATERIAL DIDÁTICO PARA
EXPERIÊNCIAS ESCOLARES- 4647-8/02
COMERCIO ATACADISTA

3.58.01.0

ARTIGOS PARA ESPORTES
E JOGOS RECREATIVOS- 4649-4/99
COMERCIO ATACADISTA

3.58.02.9

3.58.03.7

3.58.04.5

3.58.05.3

BRINQUEDOS-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/99

BARRACAS E CADEIRAS DE
PRAIA-COMERCIO
4649-4/99
ATACADISTA
ARTIGOS DE CAMPINGCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

INSTRUMENTOS MUSICAIS
LÚDICOS - COMERCIO
4649-4/99
ATACADISTA

Descrição CNAE 2.0
CNAE 2.1
Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
4649-4/08
domiciliar

Descrição CNAE 2.1
CNAE 2.2
Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
4649-4/08
domiciliar

Descrição CNAE 2.2
Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares

Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4679-6/01

4649-4/08
4647-8/01
4647-8/01
4647-8/02

4647-8/02

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

Comércio atacadista de produtos de
higiene, limpeza e conservação
domiciliar
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4679-6/01

4649-4/08
4647-8/01
4647-8/01
4647-8/02

4647-8/02

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

CNAE 2.3
4649-4/08

4679-6/01

4649-4/08
4647-8/01
4647-8/01
4647-8/02

4647-8/02

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

Descrição CNAE 2.3
Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar
Comércio atacadista de tintas,
vernizes e similares
Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e
conservação domiciliar
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de livros,
jornais e outras publicações
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.59.01.7

APARAS DE PAPEL E
PAPELÃO-COMERCIO
ATACADISTA

4687-7/01

Comércio atacadista de resíduos de
4687-7/01
papel e papelão

Comércio atacadista de resíduos de
4687-7/01
papel e papelão

Comércio atacadista de resíduos
de papel e papelão

3.59.02.5

RESÍDUOS DE FIAÇÃO E
TECELAGEM-COMERCIO
ATACADISTA

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de 4687-7/02
papel e papelão

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

BATERIAS E
ACUMULADORES USADOS- 4687-7/02
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de 4687-7/02
papel e papelão

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

Comércio atacadista de resinas e
4684-2/01
elastômeros
Comércio atacadista de resíduos e
4687-7/03
sucatas metálicos

Comércio atacadista de resinas e
elastômeros
Comércio atacadista de resíduos e
sucatas metálicos

3.59.03.3

3.59.04.1
3.59.05.0

BORRACHAS USADASCOMERCIO ATACADISTA
SUCATA DE METALCOMERCIO ATACADISTA

4684-2/01
4687-7/03

Comércio atacadista de resinas e
elastômeros
Comércio atacadista de resíduos e
sucatas metálicos

4684-2/01
4687-7/03

Comércio atacadista de resinas e
elastômeros
Comércio atacadista de resíduos e
sucatas metálicos
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4684-2/01
4687-7/03

4687-7/01

Comércio atacadista de resíduos
de papel e papelão

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

RESÍDUOS DE ÓLEOS
USADOS-COMERCIO
ATACADISTA

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de 4687-7/02
papel e papelão

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

3.59.07.6

RESÍDUO VIDRO-COMERCIO
4687-7/02
ATACADISTA

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de 4687-7/02
papel e papelão

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

3.59.08.4

MATERIAL PLÁSTICO USADO4687-7/02
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de 4687-7/02
papel e papelão

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão
Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados,
farinhas, amidos e féculas, com
atividade de fracionamento e
acondicionamento associada

3.59.06.8

3.59.09.2

RESÍDUOS DE CEREAIS COMERCIO ATACADISTA

4632-0/03

3.59.09.2

RESÍDUOS DE CEREAIS COMERCIO ATACADISTA

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de 4687-7/02
papel e papelão

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de
papel e papelão

3.99.02.7

AVIAMENTOS PARA O
VESTUÁRIO-COMERCIO
ATACADISTA

4641-9/03

Comércio atacadista de artigos de
armarinho

4641-9/03

Comércio atacadista de artigos de
armarinho

4641-9/03

Comércio atacadista de artigos de
4641-9/03
armarinho

Comércio atacadista de artigos de
armarinho

3.99.03.5

MANEQUINS-COMERCIO
ATACADISTA

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

3.99.04.3

BIJUTERIAS SOUVENIR E
ARTIGOS REGIONAISCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

3.99.05.1

FLORES E PLANTAS
ARTIFICIAIS-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/99

3.99.06.0

ARTEFATOS DE PÊLOS E
PLUMAS-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.99.07.8

CHIFRES E GARRASCOMERCIO ATACADISTA

4623-1/02

Comércio atacadista de couros, lãs,
peles e outros subprodutos não4623-1/02
comestíveis de origem animal

Comércio atacadista de couros, lãs,
peles e outros subprodutos não4623-1/02
comestíveis de origem animal

Comércio atacadista de couros,
lãs, peles e outros subprodutos
4623-1/02
não-comestíveis de origem animal

Comércio atacadista de couros,
lãs, peles e outros subprodutos
não-comestíveis de origem animal

3.99.08.6

RECIPIENTES TÉRMICOSCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado

4619-2/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado

4619-2/00

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado

Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado

3.99.09.4

3.99.11.6

ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS4689-3/99
COMERCIO ATACADISTA

IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO

4619-2/00

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados,
farinhas, amidos e féculas, com
atividade de fracionamento e
acondicionamento associada

Descrição CNAE 2.3

Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados, farinhas,
amidos e féculas, com atividade de 4632-0/03
fracionamento e acondicionamento
associada

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados, farinhas,
amidos e féculas, com atividade de 4632-0/03
fracionamento e acondicionamento
associada

CNAE 2.3

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
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4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4632-0/03

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4619-2/00

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

3.99.12.4

PRODUTOS VEGETAIS
SUBAQUÁTICOS-COMERCIO 4649-4/99
ATACADISTA

3.99.12.4

PRODUTOS VEGETAIS
SUBAQUÁTICOS-COMERCIO 4689-3/99
ATACADISTA

3.99.13.2

CANETAS E PEÇASCOMERCIO ATACADISTA

4647-8/01

Descrição CNAE 2.0
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

3.99.14.0

PRODUTOS MINERAIS
SUBAQUÁTICOS-COMERCIO 4649-4/99
ATACADISTA

3.99.14.0

PRODUTOS MINERAIS
SUBAQUÁTICOS-COMERCIO 4689-3/99
ATACADISTA

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

3.99.15.9

PRODUTOS ANIMAIS
SUBAQUÁTICOS-COMERCIO 4649-4/99
ATACADISTA

3.99.15.9

3.99.16.7

3.99.17.5

3.99.18.3

3.99.19.1

3.99.20.5

3.99.21.3

3.99.22.1

CNAE 2.1
4649-4/99

4689-3/99

4647-8/01

4649-4/99

Descrição CNAE 2.1
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

CNAE 2.2
4649-4/99

Descrição CNAE 2.2
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

CNAE 2.3
4649-4/99

Descrição CNAE 2.3
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de artigos de
4647-8/01
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
4649-4/99
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4689-3/99

4647-8/01

4649-4/99

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

4649-4/99

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

PRODUTOS ANIMAIS
SUBAQUÁTICOS-COMERCIO 4689-3/99
ATACADISTA

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

4689-3/99

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários 4689-3/99
não especificados anteriormente

Comércio atacadista especializado
em outros produtos intermediários
não especificados anteriormente

MATERIAL DE SEGURANÇA4669-9/99
COMERCIO ATACADISTA

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
4669-9/99
especificados anteriormente; partes
e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente;
partes e peças

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

ARTIGOS E ENFEITES
FESTIVOS-COMERCIO
ATACADISTA

4649-4/99

ARTIGOS DE ARTESANATO4649-4/99
COMERCIO ATACADISTA
ARTIGOS PARA
EMBALAGEM-COMERCIO
ATACADISTA

4686-9/02

ARTIGOS PARA PRESENTES4649-4/99
COMERCIO ATACADISTA

COMÉRCIO EXTERIOR

4619-2/00

ARTIGOS PARA ESTÉTICA E
BELEZA-COMERCIO
4646-0/01
ATACADISTA

Comércio atacadista de
embalagens
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado

4649-4/99

4649-4/99

4686-9/02

4649-4/99

4619-2/00

Comércio atacadista de cosméticos
4646-0/01
e produtos de perfumaria

4649-4/99

4649-4/99

Comércio atacadista de embalagens 4686-9/02
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado

4649-4/99

4619-2/00

Comércio atacadista de cosméticos
4646-0/01
e produtos de perfumaria
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Comércio atacadista de
embalagens
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Comércio atacadista de
cosméticos e produtos de
perfumaria

4649-4/99

4669-9/99

4649-4/99

4649-4/99

4686-9/02

4649-4/99

4619-2/00

4646-0/01

Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de
embalagens
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Comércio atacadista de
cosméticos e produtos de
perfumaria

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
3.99.23.0

Descrição CAE

CNAE 2.0

ARTIGOS DE BAZARCOMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

3.99.24.8

ARTIGOS CARNAVALESCOS4649-4/99
COMERCIO ATACADISTA

3.99.25.6

ARTIGOS PROMOCIONAIS 4649-4/99
COMERCIO ATACADISTA

3.99.26.4

IMPORTAÇÃO

4619-2/00

3.99.27.2

EXPORTAÇÃO

4619-2/00

3.99.28.0

ARTIGOS ESOTÉRICOS COMERCIO ATACADISTA

4649-4/99

4.10.01.2

4.10.02.0

4.10.03.9

OURO PLATINA E PRATA EM
FORMA PRIMÁRIA4783-1/01
COMERCIO VAREJISTA
PEDRAS PRECIOSAS E
SEMIPRECIOSAS-COMERCIO 4783-1/01
VAREJISTA
METAIS PRECIOSOS E
SEMIPRECIOSOS4783-1/01
COMERCIO VAREJISTA

Descrição CNAE 2.0
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

CNAE 2.1
4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4619-2/00

4619-2/00

4649-4/99

Descrição CNAE 2.1
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

CNAE 2.2
4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4619-2/00

4619-2/00

4649-4/99

Descrição CNAE 2.2
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

CNAE 2.3
4649-4/99

4649-4/99

4649-4/99

4619-2/00

4619-2/00

4649-4/99

Descrição CNAE 2.3
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Representantes comerciais e
agentes do comércio de
mercadorias em geral não
especializado
Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Comércio varejista de artigos de
joalheria

4783-1/01

Comércio varejista de artigos de
joalheria

4783-1/01

Comércio varejista de artigos de
joalheria

4783-1/01

Comércio varejista de artigos de
joalheria

Comércio varejista de artigos de
joalheria

4783-1/01

Comércio varejista de artigos de
joalheria

4783-1/01

Comércio varejista de artigos de
joalheria

4783-1/01

Comércio varejista de artigos de
joalheria

Comércio varejista de artigos de
joalheria

4783-1/01

Comércio varejista de artigos de
joalheria

4783-1/01

Comércio varejista de artigos de
joalheria

4783-1/01

Comércio varejista de artigos de
joalheria

4.10.05.5

RELOJOARIA

4783-1/02

Comércio varejista de artigos de
relojoaria

4783-1/02

Comércio varejista de artigos de
relojoaria

4783-1/02

Comércio varejista de artigos de
relojoaria

4783-1/02

Comércio varejista de artigos de
relojoaria

4.10.06.3

ARTIGOS E PEÇAS PARA
RELÓGIOS-COMERCIO
VAREJISTA

4783-1/02

Comércio varejista de artigos de
relojoaria

4783-1/02

Comércio varejista de artigos de
relojoaria

4783-1/02

Comércio varejista de artigos de
relojoaria

4783-1/02

Comércio varejista de artigos de
relojoaria

4.10.07.1

JOALHERIA

4783-1/01

4.10.10.1

PRATARIAS-COMERCIO
VAREJISTA

4759-8/99

Comércio varejista de artigos de
4783-1/01
joalheria
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de artigos de
4783-1/01
joalheria
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de artigos de
joalheria
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
4744-0/99
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
4744-0/99
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
4744-0/99
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
4744-0/99
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4.11.01.9
4.11.02.7

4.11.03.5

4.11.04.3

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO-COMERCIO 4744-0/99
VAREJISTA
ARTEFATOS DE CIMENTO4744-0/99
COMERCIO VAREJISTA
ARTEFATOS DE
FIBROCIMENTO E AMIANTO- 4744-0/99
COMERCIO VAREJISTA
ARTEFATOS DE GESSO E
ESTUQUE-COMERCIO
VAREJISTA

4744-0/99
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4783-1/01
4759-8/99

Comércio varejista de artigos de
joalheria
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
4.11.05.1

4.11.07.8

4.11.08.6
4.11.09.4

4.11.10.8

4.11.11.6

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
4744-0/99
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/04

Comercio varejista de cal, areia,
pedra britada, tijolos e telhas.

4744-0/04

Comercio varejista de cal, areia,
pedra britada, tijolos e telhas.

4744-0/04

Comercio varejista de cal, areia,
pedra britada, tijolos e telhas.

Comercio varejista de cal, areia,
pedra britada, tijolos e telhas.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
4744-0/99
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/06

Comércio varejista de pedras para
revestimento

4744-0/06

Comércio varejista de pedras para
4744-0/06
revestimento

Comércio varejista de pedras para
revestimento
Comercio varejista de cal, areia,
pedra britada, tijolos e telhas.

ARTEF DE MARM GRANITO
ARDÓSIA OUTRAS PEDRAS- 4744-0/99
COMERCIO VAREJISTA
PEDRAS PARA
CONSTRUÇÃO E
ORNAMENTAÇÃOCOMERCIO VAREJISTA
MATERIAL SANITÁRIOCOMERCIO VAREJISTA
MATERIAL DE
REVESTIMENTO-COMERCIO
VAREJISTA
SAIBRO AREIA CASCALHO E
ARGILA-COMERCIO
VAREJISTA
ARTIGOS DE OLARIA PARA
CONSTRUÇÃO-COMERCIO
VAREJISTA

CNAE 2.3

4744-0/04

Descrição CNAE 2.3

4744-0/04

Comercio varejista de cal, areia,
pedra britada, tijolos e telhas.

4744-0/04

Comercio varejista de cal, areia,
pedra britada, tijolos e telhas.

4744-0/04

Comercio varejista de cal, areia,
pedra britada, tijolos e telhas.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
4744-0/99
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/04

4.11.12.4

CASAS PRÉ-FABRICADASCOMERCIO VAREJISTA

9999-9/99

GENERICO

4744-0/05

Comércio varejista de materiais de
construção não especificados
anteriormente.

4744-0/05

Comércio varejista de materiais de
construção não especificados
4744-0/05
anteriormente.

Comércio varejista de materiais de
construção não especificados
anteriormente.

4.11.13.2

ARTEFATOS PLÁSTICOS
PARA CONSTRUÇÃOCOMERCIO VAREJISTA

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
4744-0/99
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4.11.14.0

MATERIAL ABRASIVOCOMERCIO VAREJISTA

4744-0/05

Comércio varejista de materiais de
construção não especificados
4744-0/05
anteriormente.
Comércio varejista de materiais
4744-0/03
hidráulicos
Comércio varejista de materiais
4744-0/03
hidráulicos

Comércio varejista de materiais de
construção não especificados
anteriormente.
Comércio varejista de materiais
hidráulicos
Comércio varejista de materiais
hidráulicos

4.11.15.9
4.11.16.7

TUBOS E CONEXÕESCOMERCIO VAREJISTA
MATERIAL HIDRÁULICOCOMERCIO VAREJISTA

4744-0/03
4744-0/03

Comércio varejista de materiais de
construção não especificados
anteriormente.
Comércio varejista de materiais
hidráulicos
Comércio varejista de materiais
hidráulicos

4744-0/05
4744-0/03
4744-0/03

Comércio varejista de materiais de
construção não especificados
anteriormente.
Comércio varejista de materiais
hidráulicos
Comércio varejista de materiais
hidráulicos

4744-0/05
4744-0/03
4744-0/03

4.12.01.5

PRODUTOS SIDERÚRGICOS4744-0/01
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
4744-0/01
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4.12.02.3

PRODUTOS METALÚRGICOS4744-0/01
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
4744-0/01
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4.12.03.1

FERRAGENS-COMERCIO
VAREJISTA

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
4744-0/01
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4.12.04.0

PARAFUSOS PORCAS E
ARRUELAS-COMERCIO
VAREJISTA

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
4744-0/01
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

CORRENTES E CABOS DE
4744-0/01
AÇO-COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
4744-0/01
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4.12.05.8

4.12.06.6

ARTIGOS DE ARAMECOMERCIO VAREJISTA

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
4744-0/01
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4.12.07.4

EQUIPAMENTOS
METÁLICOS PARA
CONSTRUÇÃO CIVILCOMERCIO VAREJISTA

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
4744-0/99
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

Comércio varejista de
equipamentos para escritório

4789-0/07

Comércio varejista de equipamentos
4789-0/07
para escritório

Comércio varejista de
equipamentos para escritório

Comércio varejista de
equipamentos para escritório

4.12.08.2

COFRES E ARQUIVOS DE
4789-0/07
AÇO-COMERCIO VAREJISTA
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4789-0/07

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

4.12.09.0

ARTIGOS DE FERRO E AÇO4744-0/01
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
4744-0/01
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4.12.10.4

FIOS METÁLICOS E ARAME4744-0/01
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
4744-0/01
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4.12.11.2

ARTEFATOS DE FERROCOMERCIO VAREJISTA

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
4744-0/01
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4.12.12.0

ARTEFATOS DE METALCOMERCIO VAREJISTA

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
4744-0/01
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4759-8/99

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
4744-0/01
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
4744-0/01
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas
Comércio varejista de tintas e
materiais para pintura

4.13.01.1

4.13.02.0

4.13.03.8

ARTIGOS DE METAL
ESTAMPADO-COMERCIO
VAREJISTA
ARTIGOS DE FUNILARIA E
LATOARIA-COMERCIO
VAREJISTA
UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO
FERRO E AÇO-COMERCIO
VAREJISTA

4759-8/99

4.13.05.4

ARTIGOS PARA SERIGRAFIA4741-5/00
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de tintas e
materiais para pintura

4741-5/00

Comércio varejista de tintas e
materiais para pintura

4741-5/00

Comércio varejista de tintas e
materiais para pintura

4.14.01.8

ARTIGOS DE SERRALHARIA4744-0/01
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
4744-0/01
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4.14.02.6

ARTIGOS DE CALDERARIA4744-0/03
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de materiais
hidráulicos

4744-0/03

Comércio varejista de materiais
hidráulicos

4744-0/03

Comércio varejista de materiais
hidráulicos

4744-0/03

Comércio varejista de materiais
hidráulicos

4.14.04.2

AUTOCLAVES E ESTUFAS

4753-9/00

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4.14.05.0

TANQUES E RECIPIENTES
METÁLICOS-COMERCIO
VAREJISTA

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
4744-0/99
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4.15.01.4

ARTIGOS DE CUTELARIACOMERCIO VAREJISTA

4759-8/99

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
4744-0/01
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista especializado
de equipamentos de telefonia e
comunicação

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista especializado
de equipamentos de telefonia e
comunicação

4.15.03.0

4.16.01.0

4.16.02.9

4.16.03.7

4.16.04.5

FERRAMENTAS-COMERCIO
4744-0/01
VAREJISTA
CALDEIRAS TURBINAS E
MÁQUINAS A VAPORCOMERCIO VAREJISTA

4789-0/99

MOTORES DE COMBUSTÃO4530-7/03
COMERCIO VAREJISTA
PEÇAS E ACESSÓRIOS
P/MÁQUINAS INDUSTRIAIS- 4789-0/99
COMERCIO VAREJISTA
MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS-COMERCIO 4752-1/00
VAREJISTA

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista especializado de
equipamentos de telefonia e
comunicação

4744-0/99

4744-0/01

4789-0/99

4530-7/03

4789-0/99

4752-1/00

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista especializado de
equipamentos de telefonia e
comunicação
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4744-0/99

4744-0/01

4789-0/99

4530-7/03

4789-0/99

4752-1/00

4741-5/00

4759-8/99

4789-0/99

4530-7/03

4789-0/99

4752-1/00

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

4.16.04.5

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS-COMERCIO 4753-9/00
VAREJISTA

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4.16.04.5

MÁQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS-COMERCIO 4789-0/07
VAREJISTA

Comércio varejista de
equipamentos para escritório

4789-0/07

Comércio varejista de equipamentos
4789-0/07
para escritório

Comércio varejista de
equipamentos para escritório

4789-0/07

Comércio varejista de
equipamentos para escritório

4.16.05.3

MÁQUINAS OPERATRIZES E
APARELHOS INDUSTRIAIS- 4789-0/99
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4.16.05.3

MÁQUINAS OPERATRIZES E
APARELHOS INDUSTRIAIS- 4789-0/99
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de
equipamentos para escritório

4789-0/07

Comércio varejista de equipamentos
4789-0/07
para escritório

Comércio varejista de
equipamentos para escritório

4789-0/07

Comércio varejista de
equipamentos para escritório

Comércio varejista de
equipamentos para escritório

4789-0/07

Comércio varejista de equipamentos
4789-0/07
para escritório

Comércio varejista de
equipamentos para escritório

4789-0/07

Comércio varejista de
equipamentos para escritório

4.16.06.1

4.16.07.0

4.16.08.8

MAQUINAS, APARELHOS,
EQUIPAMENTOS, PECAS E
ACESSORIOS PARA
4789-0/99
AGROPECUARIA COMERCIO VAREJISTA
MAQUINAS, APARELHOS,
EQUIPAMENTOS, PECAS E
ACESSORIOS PARA USO 4789-0/07
COMERCIAL - COMERCIO
VAREJISTA
MÁQUINAS
REGISTRADORAS4789-0/07
COMERCIO VAREJISTA

4.16.09.6

MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO4789-0/07
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de
equipamentos para escritório

4789-0/07

Comércio varejista de equipamentos
4789-0/07
para escritório

Comércio varejista de
equipamentos para escritório

4789-0/07

Comércio varejista de
equipamentos para escritório

4.16.10.0

MAQUINAS E SUPRIMENTOS
PARA PROCESSAMENTO DE
4751-2/00
DADOS - COMERCIO
VAREJISTA

Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de
4751-2/01
informática

Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de
4751-2/01
informática

Comércio varejista especializado
de equipamentos e suprimentos
de informática

4751-2/01

Comércio varejista especializado
de equipamentos e suprimentos
de informática

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4.16.11.8

MÁQUINAS DE COSTURA
PEÇAS E ACESSÓRIOSCOMERCIO VAREJISTA

4753-9/00

4.16.12.6

BALANÇAS E BÁSCULASCOMERCIO VAREJISTA

4789-0/99

4.16.13.4

4.16.14.2

4.16.15.0

BOMBAS PARA
COMBUSTÍVEIS-COMERCIO 4789-0/99
VAREJISTA
APARELHOS DE
TRANSPORTE E ELEVAÇÃO
4789-0/99
DE CARGA-COMERCIO
VAREJISTA
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA-COMERCIO
VAREJISTA

4759-8/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

4789-0/99

4789-0/99

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

4789-0/99

4789-0/99

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente
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4789-0/99

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4759-8/99

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
4.16.16.9

Descrição CAE
CNAE 2.0
MAQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
4789-0/99
INDUSTRIAIS - COMERCIO
VAREJISTA

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4744-0/03

Comércio varejista de materiais
hidráulicos

4744-0/03

Comércio varejista de materiais
hidráulicos

4744-0/03

Comércio varejista de materiais
hidráulicos

4.16.17.7

MAQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA
4744-0/03
INSTALACOES HIDRAULICAS
- COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de materiais
hidráulicos

4.16.18.5

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS DE
4753-9/00
REFRIGERAÇÃO-COMERCIO
VAREJISTA

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4744-0/03

Comércio varejista de materiais
hidráulicos

4744-0/03

Comércio varejista de materiais
hidráulicos

4744-0/03

Comércio varejista de materiais
hidráulicos

4744-0/03

Comércio varejista de materiais
hidráulicos

4763-6/04

Comércio varejista de artigos de
caça, pesca e camping

4763-6/04

Comércio varejista de artigos de
caça, pesca e camping

4763-6/04

Comércio varejista de artigos de
caça, pesca e camping

4763-6/04

Comércio varejista de artigos de
caça, pesca e camping

4.16.19.3

4.16.20.7

4.16.21.5

4.16.21.5

4.16.22.3

4.16.23.1

4.16.24.0

4.16.25.8

4.16.26.6

4.16.27.4

4.16.28.2

4.17.01.7

PECAS E ACESSORIOS
PARA MOTORES E BOMBAS
HIDRAULICAS - COMERCIO
VAREJISTA
EQUIPAMENTOS SUBAQUÁTICOS-COMERCIO
VAREJISTA
PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA MOTORES-COMERCIO
VAREJISTA
PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA MOTORES-COMERCIO
VAREJISTA
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS PARA
SOLDA-COMERCIO
VAREJISTA
APARELHOS PARA
CAPTAÇÃO DE ENERGIA
SOLAR-COMERCIO
VAREJISTA

4530-7/03

4789-0/99

4530-7/03

4789-0/99

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4530-7/03

4789-0/99

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4530-7/03

4789-0/99

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4742-3/00

Comércio varejista de material
elétrico

4742-3/00

Comércio varejista de material
elétrico

4742-3/00

Comércio varejista de material
elétrico

4742-3/00

Comércio varejista de material
elétrico

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

MÁQUINAS DE SERIGRAFIA
PEÇAS E ACESSÓRIOS4789-0/99
COMERCIO VAREJISTA
PEÇAS E ACESS PARA
TRATORES E MAQS DE
TERRAPLENAGEM

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

APARELHOS DE PRECISÃO4789-0/99
COMERCIO VAREJISTA
INSTRUMENTOS E
UTENSÍLIOS P/USO TECN. E
4789-0/99
PROF.-COMERCIO
VAREJISTA
SUPRIMENTOS PARA
PROCESSAMENTO DE
4751-2/00
DADOS - COMERCIO
VAREJISTA
ARTIGOS DE LOUÇA
PORCELANA CRISTAL E
4759-8/99
VIDRO-COMERCIO
VAREJISTA

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

4789-0/99

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

4789-0/99

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de
4751-2/01
informática

Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de
4751-2/01
informática

Comércio varejista especializado
de equipamentos e suprimentos
de informática

4751-2/01

Comércio varejista especializado
de equipamentos e suprimentos
de informática

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4759-8/99

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

4.17.02.5

ARTIGOS DE CERÂMICACOMERCIO VAREJISTA

4759-8/99

4.17.03.3

VIDRAÇARIA

4743-1/00

Descrição CNAE 2.0
CNAE 2.1
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Descrição CNAE 2.1
CNAE 2.2
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Descrição CNAE 2.2
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

CNAE 2.3

Comércio varejista de vidros

4743-1/00

Comércio varejista de vidros

4743-1/00

Comércio varejista de vidros

4743-1/00

Comércio varejista de vidros

4759-8/99

Descrição CNAE 2.3
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4.17.04.1

ARTIGO DE VIDRO PARA
LABORATÓRIO E HOSPITAIS- 4773-3/00
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4.17.05.0

ARTIGOS DE VIDRAÇARIA4743-1/00
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de vidros

4743-1/00

Comércio varejista de vidros

4743-1/00

Comércio varejista de vidros

4743-1/00

Comércio varejista de vidros

RECIPIENTES DE VIDRO COMERCIO VAREJISTA

4759-8/99

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4759-8/99

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

FOGÕES E AQUECEDORES4753-9/00
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4759-8/99

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4.17.06.8

4.18.01.3

4.18.02.1

GERADORES CONVERS
TRANSF E MOTORES
ELÉTRICOS-COMERCIO
VAREJISTA

4759-8/99

4.18.03.0

MATERIAL ELÉTRICO PARA
VEÍCULOS-COMERCIO
4530-7/03
VAREJISTA

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4.18.04.8

APARELHOS E UTENSILIOS
ELÉTRICO DE USO
4789-0/99
COMERCIAL E INDUSTRIALCOMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4.18.05.6

APARELHOS E UTENSÍLIOS
ELETRODOMÉSTICOS4753-9/00
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4.18.07.2

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
4753-9/00
ELETRÔNICOS-COMERCIO
VAREJISTA

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4.18.08.0

PEÇAS ACESSORIOS PARA
APARELHOS
4757-1/00
ELETRODOMÉSTICOSCOMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista especializado de
peças e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso
4757-1/00
doméstico, exceto informática e
comunicação

Comércio varejista especializado de
peças e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso
4757-1/00
doméstico, exceto informática e
comunicação

Comércio varejista especializado
de peças e acessórios para
aparelhos eletroeletrônicos para
4757-1/00
uso doméstico, exceto informática
e comunicação

Comércio varejista especializado
de peças e acessórios para
aparelhos eletroeletrônicos para
uso doméstico, exceto informática
e comunicação

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4.18.09.9

APARELHOS ELÉTRICOS
ELETRÔNICOS DE
PRECISÃO-COMERCIO
VAREJISTA

4753-9/00
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4753-9/00

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

4.18.10.2

4.18.12.9

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

MATERIAL ELETRÔNICOCOMERCIO VAREJISTA

4753-9/00

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

APARELHOS DE GRAVACAO,
TRANSMISSAO, RECEPCAO
4753-9/00
E AMPLIFICACAO DE SOM COMERCIO VAREJISTA

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de material
elétrico

Comércio varejista de material
elétrico

4742-3/00

Comércio varejista de material
elétrico

4.18.13.7

MATERIAL ELÉTRICOCOMERCIO VAREJISTA

4742-3/00

Comércio varejista de material
elétrico

4.18.13.7

MATERIAL ELÉTRICOCOMERCIO VAREJISTA

4753-9/00

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

PEÇAS E ACESSÓRIOS
P/APAR E EQUIP ELÉTRICOS- 4753-9/00
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4.18.14.5

4742-3/00

4742-3/00

4.18.15.3

PECAS E ACESSORIOS
PARA APARELHOS E
EQUIPAMENTOS COMERCIO VAREJISTA

4759-8/99

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4759-8/99

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4.18.16.1

APARELHOS DE MEDIDACOMERCIO VAREJISTA

4759-8/99

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4759-8/99

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

Comércio varejista de artigos de
iluminação
Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

Comércio varejista de artigos de
iluminação
Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

Comércio varejista de artigos de
iluminação
Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4.18.17.0
4.18.18.8

LUMINÁRIAS-COMERCIO
VAREJISTA
BATERIAS E
ACUMULADORESCOMERCIO VAREJISTA

4754-7/03
4530-7/03

4754-7/03
4530-7/03

4754-7/03
4530-7/03

4754-7/03
4530-7/03

Comércio varejista de artigos de
iluminação
Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4.18.19.6

PECAS, ACESSORIOS PARA
APARELHOS DE UTILIDADES
4757-1/00
DOMESTICAS - COMERCIO
VAREJISTA

Comércio varejista especializado de
peças e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso
4757-1/00
doméstico, exceto informática e
comunicação

Comércio varejista especializado de
peças e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso
4757-1/00
doméstico, exceto informática e
comunicação

Comércio varejista especializado
de peças e acessórios para
aparelhos eletroeletrônicos para
4757-1/00
uso doméstico, exceto informática
e comunicação

Comércio varejista especializado
de peças e acessórios para
aparelhos eletroeletrônicos para
uso doméstico, exceto informática
e comunicação

4.18.20.0

APARELHOS E UTILIDADES
DOMÉSTICAS-COMERCIO 4753-9/00
VAREJISTA

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4.18.21.8

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS- 4753-9/00
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

Transmissão de energia elétrica.

Transmissão de energia elétrica.

Transmissão de energia elétrica.

3512-3/00

Transmissão de energia elétrica.

4.18.22.6

ENERGIA ELÉTRICA COMERCIO VAREJISTA

3512-3/00

3512-3/00
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3512-3/00

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
4.18.22.6
4.18.22.6
4.19.01.0

4.19.02.8

4.19.03.6

4.19.04.4

4.19.05.2

4.20.01.8

4.20.02.6

Descrição CAE
ENERGIA ELÉTRICA COMERCIO VAREJISTA
ENERGIA ELÉTRICA COMERCIO VAREJISTA
APARELHOS DE
TELECOMUNICAÇÃOCOMERCIO VAREJISTA
APARELHOS, PECAS E
ACESSORIOS DE
TELECOMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0
Comércio atacadista de energia
elétrica

CNAE 2.1

3514-0/00

Distribuição de energia elétrica.

3514-0/00

4752-1/00

Comércio varejista especializado de
equipamentos de telefonia e
4752-1/00
comunicação

Comércio varejista especializado de
equipamentos de telefonia e
4752-1/00
comunicação

4757-1/00

Comércio varejista especializado de
peças e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso
4757-1/00
doméstico, exceto informática e
comunicação

Comércio varejista especializado de
peças e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso
4757-1/00
doméstico, exceto informática e
comunicação

Comércio varejista especializado
de peças e acessórios para
aparelhos eletroeletrônicos para
4757-1/00
uso doméstico, exceto informática
e comunicação

Comércio varejista especializado
de peças e acessórios para
aparelhos eletroeletrônicos para
uso doméstico, exceto informática
e comunicação

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4753-9/00

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

3513-1/00

APARELHOS,
EQUIPAMENTOS, PECAS E
ACESSORIOS PARA
4789-0/99
SINALIZACAO - COMERCIO
VAREJISTA
APARELHOS,
EQUIPAMENTOS, PECAS E
ACESSORIOS PARA
4753-9/00
GRAVACAO AUDIOVISUAL COMERCIO VAREJISTA

3513-1/00

4789-0/99

Descrição CNAE 2.1
Comércio atacadista de energia
elétrica

CNAE 2.2

Distribuição de energia elétrica.

3514-0/00

3513-1/00

4789-0/99

Descrição CNAE 2.2
Comércio atacadista de energia
elétrica

CNAE 2.3

Distribuição de energia elétrica.

3514-0/00

Distribuição de energia elétrica.

Comércio varejista especializado
de equipamentos de telefonia e
comunicação

4752-1/00

Comércio varejista especializado
de equipamentos de telefonia e
comunicação

3513-1/00

Descrição CNAE 2.3
Comércio atacadista de energia
elétrica

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4757-1/00

Comércio varejista especializado de
peças e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso
4757-1/00
doméstico, exceto informática e
comunicação

Comércio varejista especializado de
peças e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso
4757-1/00
doméstico, exceto informática e
comunicação

Comércio varejista especializado
de peças e acessórios para
aparelhos eletroeletrônicos para
4757-1/00
uso doméstico, exceto informática
e comunicação

Comércio varejista especializado
de peças e acessórios para
aparelhos eletroeletrônicos para
uso doméstico, exceto informática
e comunicação

EMBARCAÇÕES-COMERCIO
4763-6/05
VAREJISTA

Comércio varejista de embarcações
e outros veículos recreativos; peças 4763-6/05
e acessórios

Comércio varejista de embarcações
e outros veículos recreativos; peças 4763-6/05
e acessórios

Comércio varejista de
embarcações e outros veículos
recreativos; peças e acessórios

4763-6/05

Comércio varejista de
embarcações e outros veículos
recreativos; peças e acessórios

Comércio varejista de embarcações
e outros veículos recreativos; peças 4763-6/05
e acessórios

Comércio varejista de embarcações
e outros veículos recreativos; peças 4763-6/05
e acessórios

Comércio varejista de
embarcações e outros veículos
recreativos; peças e acessórios

4763-6/05

Comércio varejista de
embarcações e outros veículos
recreativos; peças e acessórios

ANTENAS-COMERCIO
VAREJISTA

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA EMBARCAÇÕESCOMERCIO VAREJISTA

4763-6/05

4.20.03.4

VEÍCULOS AUTOMOTORES4511-1/01
COMERCIO VAREJISTA

Comércio a varejo de automóveis,
camionetas e utilitários novos

4511-1/01

Comércio a varejo de automóveis,
camionetas e utilitários novos

4511-1/01

Comércio a varejo de automóveis,
4511-1/01
camionetas e utilitários novos

Comércio a varejo de automóveis,
camionetas e utilitários novos

4.20.03.4

VEÍCULOS AUTOMOTORES4511-1/02
COMERCIO VAREJISTA

Comércio a varejo de automóveis,
camionetas e utilitários usados

4511-1/02

Comércio a varejo de automóveis,
camionetas e utilitários usados

4511-1/02

Comércio a varejo de automóveis,
4511-1/02
camionetas e utilitários usados

Comércio a varejo de automóveis,
camionetas e utilitários usados

Comércio varejista de bicicletas e
triciclos; peças e acessórios

4763-6/03

Comércio varejista de bicicletas e
triciclos; peças e acessórios

4763-6/03

Comércio varejista de bicicletas e
4763-6/03
triciclos; peças e acessórios

Comércio varejista de bicicletas e
triciclos; peças e acessórios

Comércio a varejo de motocicletas
e motonetas novas

4541-2/03

Comércio a varejo de motocicletas e
4541-2/03
motonetas novas

Comércio a varejo de motocicletas
4541-2/03
e motonetas novas

Comércio a varejo de motocicletas
e motonetas novas

Comércio a varejo de motocicletas
e motonetas usadas

4541-2/04

Comércio a varejo de motocicletas e
4541-2/04
motonetas usadas

Comércio a varejo de motocicletas
4541-2/04
e motonetas usadas

Comércio a varejo de motocicletas
e motonetas usadas

4.20.05.0

4.20.06.9

4.20.06.9

BICICLETAS TRICICLOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS4763-6/03
COMERCIO VAREJISTA
MOTOCICLETAS,
MOTONETAS E TRICICLOS
4541-2/03
MOTORIZADOS - COMERCIO
VAREJISTA
MOTOCICLETAS,
MOTONETAS E TRICICLOS
4541-2/04
MOTORIZADOS - COMERCIO
VAREJISTA
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4541-2/06

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para
motocicletas e motonetas

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4.20.11.5

MOTORES PARA VEÍCULOS4530-7/03
COMERCIO VAREJISTA

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos
automotores

4.20.12.3

VEÍCULO NÃO MOTORIZADO4763-6/03
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de bicicletas e
triciclos; peças e acessórios

4763-6/03

Comércio varejista de bicicletas e
triciclos; peças e acessórios

4763-6/03

Comércio varejista de bicicletas e
4763-6/03
triciclos; peças e acessórios

Comércio varejista de bicicletas e
triciclos; peças e acessórios

4.20.07.7

4.20.07.7

4.20.08.5

4.20.09.3

Descrição CAE
PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES-COMERCIO
VAREJISTA
PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES-COMERCIO
VAREJISTA
AVIÕES HELICÓPTEROS
PEÇAS E ACESSÓRIOSCOMERCIO VAREJISTA
REBOQUES E
SEMIREBOQUES PEÇAS E
ACESSÓRIOS-COMERCIO
VAREJISTA

4.20.16.6

ASAS VOADORASCOMERCIO VAREJISTA

4763-6/05

Comércio varejista de embarcações
e outros veículos recreativos; peças 4763-6/05
e acessórios

Comércio varejista de embarcações
e outros veículos recreativos; peças 4763-6/05
e acessórios

Comércio varejista de
embarcações e outros veículos
recreativos; peças e acessórios

4763-6/05

Comércio varejista de
embarcações e outros veículos
recreativos; peças e acessórios

4.20.17.4

ULTRALEVES-COMERCIO
VAREJISTA

4763-6/05

Comércio varejista de embarcações
e outros veículos recreativos; peças 4763-6/05
e acessórios

Comércio varejista de embarcações
e outros veículos recreativos; peças 4763-6/05
e acessórios

Comércio varejista de
embarcações e outros veículos
recreativos; peças e acessórios

4763-6/05

Comércio varejista de
embarcações e outros veículos
recreativos; peças e acessórios

4530-7/04

Comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos
automotores

4530-7/04

Comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos
automotores

4530-7/04

Comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos
automotores

4530-7/04

Comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos
automotores

4530-7/04

Comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos
automotores

4530-7/04

Comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos
automotores

4530-7/04

Comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos
automotores

4541-2/07

Comércio a varejo de peças e
acessórios usados para
motocicletas e motonetas

4.20.18.2

4.20.18.2

4.21.01.4
4.21.02.2
4.21.03.0
4.21.04.9
4.21.05.7

PECAS E ACESSORIOS
USADOS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA
PECAS E ACESSORIOS
USADOS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA
ARTEFATOS DE MADEIRACOMERCIO VAREJISTA
MADEIRAS EM TORASCOMERCIO VAREJISTA
ARTIGOS DE MARCENARIACOMERCIO VAREJISTA
ARTIGOS DE CARPINTARIACOMERCIO VAREJISTA
ARTEFATOS DE CORTIÇACOMERCIO VAREJISTA

4744-0/02
4744-0/02
4744-0/02
4744-0/02
4744-0/02

4.21.06.5

LAMINADOS COMPENSADOS
E MADEIRA PRENSADA4744-0/02
COMERCIO VAREJISTA

4.21.07.3

ESQUADRIAS DE MADEIRA4744-0/02
COMERCIO VAREJISTA

4.21.08.1

MOLDURAS DE MADEIRACOMERCIO VAREJISTA

4789-0/99

Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4744-0/02
4744-0/02
4744-0/02
4744-0/02
4744-0/02

4744-0/02

4744-0/02
4789-0/99

Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
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4744-0/02
4744-0/02
4744-0/02
4744-0/02
4744-0/02

4744-0/02

4744-0/02
4789-0/99

Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4744-0/02
4744-0/02
4744-0/02
4744-0/02
4744-0/02

4744-0/02

4744-0/02
4789-0/99

Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de madeira e
artefatos
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
4.21.09.0
4.21.10.3
4.22.01.0
4.22.02.9
4.22.03.7
4.22.04.5

Descrição CAE
ARTIGOS DE BAMBU VIME E
JUNCO-COMERCIO
VAREJISTA
MADEIRAS-COMERCIO
VAREJISTA
MÓVEIS DE MADEIRACOMERCIO VAREJISTA
MÓVEIS DE METALCOMERCIO VAREJISTA
MÓVEIS DE VIME E JUNCOCOMERCIO VAREJISTA
MÓVEIS DE PLÁSTICO E
OUTROS MATERIAISCOMERCIO VAREJISTA

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

4744-0/02

Comércio varejista de madeira e
artefatos

4744-0/02

Comércio varejista de madeira e
artefatos

4744-0/02

Comércio varejista de madeira e
artefatos

4744-0/02

Comércio varejista de madeira e
artefatos

4744-0/02

Comércio varejista de madeira e
artefatos

4744-0/02

Comércio varejista de madeira e
artefatos

4744-0/02

Comércio varejista de madeira e
artefatos

4744-0/02

Comércio varejista de madeira e
artefatos

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

4.22.05.3

ARTIGOS DE DECORAÇÃO4759-8/99
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4759-8/99

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4.22.06.1

COLCHÕES E ARTEFATOS
DE COLCHOARIA4754-7/02
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de artigos de
colchoaria

Comércio varejista de artigos de
colchoaria

Comércio varejista de artigos de
colchoaria

4754-7/02

Comércio varejista de artigos de
colchoaria

4.22.07.0

4.22.08.8

4.22.09.6

4.22.10.0
4.23.01.7
4.23.02.5
4.23.03.3
4.23.04.1
4.23.05.0

4.24.01.3

4.24.02.1

4.24.06.4

4.25.01.0

PERSIANAS-COMERCIO
VAREJISTA
ARTIGOS DE TAPEÇARIA
CORTINAS OLEADOSCOMERCIO VAREJISTA
ARTIGOS PARA
REVESTIMENTOS DE
PAREDE-COMERCIO
VAREJISTA
OBJETOS DE ARTECOMERCIO VAREJISTA
ARTEFATOS DE PAPEL E
PAPELÃO-COMERCIO
VAREJISTA
PAPELARIA

4754-7/02

4759-8/99

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4759-8/99

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4759-8/01

Comércio varejista de artigos de
tapeçaria, cortinas e persianas

4759-8/01

Comércio varejista de artigos de
tapeçaria, cortinas e persianas

4759-8/01

Comércio varejista de artigos de
tapeçaria, cortinas e persianas

4759-8/01

Comércio varejista de artigos de
tapeçaria, cortinas e persianas

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de
4744-0/99
construção em geral.

Comércio varejista de materiais de
construção em geral.

4789-0/03

Comércio varejista de objetos de
arte

4789-0/03

Comércio varejista de objetos de
arte

4789-0/03

Comércio varejista de objetos de
arte

4789-0/03

Comércio varejista de objetos de
arte

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

Comércio varejista de artigos de
4761-0/03
papelaria
Comércio varejista de outros artigos
4785-7/99
usados
Comércio varejista de artigos de
4761-0/03
papelaria

Comércio varejista de artigos de
4761-0/03
papelaria
Comércio varejista de outros artigos
4785-7/99
usados
Comércio varejista de artigos de
4761-0/03
papelaria

Comércio varejista de artigos de
papelaria
Comércio varejista de outros
artigos usados
Comércio varejista de artigos de
papelaria

Comércio varejista de artigos de
papelaria

Comércio varejista de artigos de
papelaria

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4759-8/99

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4761-0/03

FILATELIA E NUMISMÁTICA4785-7/99
COMERCIO VAREJISTA
PAPEL E PAPELÃO 4761-0/03
COMERCIO VAREJISTA
ETIQUETAS AUTO ADESIVAS
4761-0/03
- COMERCIO VAREJISTA
ARTIGOS DE BORRACHACOMERCIO VAREJISTA

4754-7/02

4759-8/99

PNEUMÁTICOS E CÂMARAS
DE AR-COMERCIO
4530-7/05
VAREJISTA
BORRACHA LAMINADA
LAMINADOS DE
4530-7/05
PNEUMÁTICOS-COMERCIO
VAREJISTA
COUROS E PELES4782-2/02
COMERCIO VAREJISTA

4761-0/03

4761-0/03

4761-0/03
4785-7/99
4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria
Comércio varejista de outros
artigos usados
Comércio varejista de artigos de
papelaria

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

Comércio a varejo de pneumáticos
e câmaras-de-ar

4530-7/05

Comércio a varejo de pneumáticos e
4530-7/05
câmaras-de-ar

Comércio a varejo de pneumáticos
4530-7/05
e câmaras-de-ar

Comércio a varejo de pneumáticos
e câmaras-de-ar

Comércio a varejo de pneumáticos
e câmaras-de-ar

4530-7/05

Comércio a varejo de pneumáticos e
4530-7/05
câmaras-de-ar

Comércio a varejo de pneumáticos
4530-7/05
e câmaras-de-ar

Comércio a varejo de pneumáticos
e câmaras-de-ar

Comércio varejista de artigos de
viagem

4782-2/02

Comércio varejista de artigos de
viagem

Comércio varejista de artigos de
viagem

Comércio varejista de artigos de
viagem
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4782-2/02

4782-2/02

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
4.25.02.8

4.25.03.6

4.26.01.6

4.26.02.4
4.26.04.0
4.26.05.9

Descrição CAE
ARTIGOS DE SELARIA
SELAS E ARREIOSCOMERCIO VAREJISTA
ARTIGOS DE COUROS E
PELES-COMERCIO
VAREJISTA
PRODUTOS QUÍMICOSCOMERCIO VAREJISTA
PÓLVORA EXPLOSIVOS E
DETONANTES-COMERCIO
VAREJISTA
FOGOS DE ARTIFÍCIOCOMERCIO VAREJISTA
TINTAS E ARTIGOS PARA
PINTURA-COMERCIO
VAREJISTA

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0
CNAE 2.1
Comércio varejista de animais vivos
e de artigos e alimentos para
4789-0/04
animais de estimação

Descrição CNAE 2.1
CNAE 2.2
Comércio varejista de animais vivos
e de artigos e alimentos para
4789-0/04
animais de estimação

Descrição CNAE 2.2
CNAE 2.3
Comércio varejista de animais
vivos e de artigos e alimentos para 4789-0/04
animais de estimação

Descrição CNAE 2.3
Comércio varejista de animais
vivos e de artigos e alimentos para
animais de estimação

4782-2/02

Comércio varejista de artigos de
viagem

4782-2/02

Comércio varejista de artigos de
viagem

4782-2/02

Comércio varejista de artigos de
viagem

4782-2/02

Comércio varejista de artigos de
viagem

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/09

Comércio varejista de armas e
munições

4789-0/09

Comércio varejista de armas e
munições

4789-0/09

Comércio varejista de armas e
munições

4789-0/09

Comércio varejista de armas e
munições

4789-0/06

Comércio varejista de fogos de
artifício e artigos pirotécnicos

4789-0/06

Comércio varejista de fogos de
artifício e artigos pirotécnicos

4789-0/06

Comércio varejista de fogos de
artifício e artigos pirotécnicos

4789-0/06

Comércio varejista de fogos de
artifício e artigos pirotécnicos

4741-5/00

Comércio varejista de tintas e
materiais para pintura

4741-5/00

Comércio varejista de tintas e
materiais para pintura

4741-5/00

Comércio varejista de tintas e
materiais para pintura

4741-5/00

Comércio varejista de tintas e
materiais para pintura

4789-0/04

4.26.09.1

CARBURETO DE CÁLCIO COMERCIO VAREJISTA

4789-0/99

4.26.10.5

GASES INDUSTRIAISCOMERCIO VAREJISTA

4789-0/99

4.26.11.3

GASES MEDICINAISCOMERCIO VAREJISTA

4789-0/99

4.27.01.2

DROGARIA E PERFUMARIA 4771-7/01

4.27.02.0

FARMÁCIA

4771-7/02

4.27.03.9

FARMÁCIA ESPECIAL

4771-7/02

4.27.07.1

4.27.08.0
4.27.09.8

4.27.10.1

4.27.11.0

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação de
fórmulas.
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação de
fórmulas.
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação de
fórmulas.

4789-0/99

4789-0/99

4789-0/99

4771-7/01

4771-7/02

4771-7/02

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação de
fórmulas.
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação de
fórmulas.
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação de
fórmulas.

4789-0/99

4789-0/99

4789-0/99

4771-7/01

4771-7/02

4771-7/02

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação
de fórmulas.
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação
de fórmulas.
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação
de fórmulas.

4789-0/99

4789-0/99

4789-0/99

4771-7/01

4771-7/02

4771-7/02

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação
de fórmulas.
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação
de fórmulas.
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação
de fórmulas.

PERFUMARIA ARTIGOS DE
TOUCADOR E COSMÉTICOS- 4772-5/00
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene 4772-5/00
pessoal

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene 4772-5/00
pessoal

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
4772-5/00
higiene pessoal

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
higiene pessoal

PRODUTOS VETERINÁRIOSCOMERCIO VAREJISTA
PRODUTOS DA FLORA
MEDICINAL-COMERCIO
VAREJISTA
ARTIGOS PARA
CABELEIREIRO-COMERCIO
VAREJISTA
ARTIGOS PARA ESTÉTICA E
BELEZA-COMERCIO
VAREJISTA

4771-7/04

Comércio varejista de
medicamentos veterinários

4771-7/04

Comércio varejista de
medicamentos veterinários

4771-7/04

Comércio varejista de
medicamentos veterinários

4771-7/04

Comércio varejista de
medicamentos veterinários

4771-7/03

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos homeopáticos

4771-7/03

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos homeopáticos

4771-7/03

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos homeopáticos

4771-7/03

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos homeopáticos

4772-5/00

4772-5/00

4.27.12.8

VACINAS

4771-7/02

4.27.13.6

PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
MEDICINAIS E DE
PERFUMARIA

4771-7/01

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene 4772-5/00
pessoal
Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene 4772-5/00
pessoal
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação de 4771-7/02
fórmulas.

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene 4772-5/00
pessoal
Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene 4772-5/00
pessoal
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação de 4771-7/02
fórmulas.

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
4772-5/00
higiene pessoal
Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
4772-5/00
higiene pessoal
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação 4771-7/02
de fórmulas.

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
higiene pessoal
Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
higiene pessoal
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação
de fórmulas.

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação de 4771-7/01
fórmulas.

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação de 4771-7/01
fórmulas.

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação
de fórmulas.

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação
de fórmulas.
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4771-7/01

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
4.27.14.4

4.27.15.2
4.27.16.0
4.27.17.9

4.27.18.7

Descrição CAE

CNAE 2.0

COSMÉTICOS - COMERCIO
4772-5/00
VAREJISTA
PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL - COMERCIO
VAREJISTA
LABORATÓRIO
HOMEOPÁTICO
PRODUTOS VITAMÍNICOS E
SUPLEMENTOS
ALIMENTARES
PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL EM MAQUINAS
AUTOMÁTICAS - COMERCIO
VAREJISTA

4772-5/00
4771-7/03
4771-7/01

4772-5/00

Descrição CNAE 2.0
Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene
pessoal
Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene
pessoal
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos homeopáticos
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação de
fórmulas.

CNAE 2.1
4772-5/00

4772-5/00
4771-7/03
4771-7/01

Descrição CNAE 2.1
Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene
pessoal
Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene
pessoal
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos homeopáticos
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação de
fórmulas.

CNAE 2.2
4772-5/00

4772-5/00
4771-7/03
4771-7/01

Descrição CNAE 2.2
Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
higiene pessoal
Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
higiene pessoal
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos homeopáticos
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação
de fórmulas.

CNAE 2.3
4772-5/00

4772-5/00
4771-7/03
4771-7/01

Descrição CNAE 2.3
Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
higiene pessoal
Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
higiene pessoal
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos homeopáticos
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação
de fórmulas.

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene 4772-5/00
pessoal

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene 4772-5/00
pessoal

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
4772-5/00
higiene pessoal

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
higiene pessoal

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente
Comércio varejista de produtos
4789-0/05
saneantes domissanitários
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente
Comércio varejista de produtos
4789-0/05
saneantes domissanitários
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de produtos
saneantes domissanitários
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de produtos
saneantes domissanitários
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4.28.02.7

SABÕES E DETERGENTES 4759-8/99
COMERCIO VAREJISTA

4.28.02.7

SABÕES E DETERGENTES 4789-0/05
COMERCIO VAREJISTA

4.28.03.5

VELAS E OBJETOS DE CERA4759-8/99
COMERCIO VAREJISTA

4.28.05.1

MATERIAL DE LIMPEZA SEM
PRODUTOS QUÍMICOS4759-8/99
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4759-8/99

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4.28.06.0

MATERIAL DE LIMPEZA COM
PRODUTOS QUÍMICOS4759-8/99
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4759-8/99

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4.29.01.5

PRODUTOS PARA A
AGRICULTURA E PECUÁRIA- 4789-0/99
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4.29.02.3

RAÇÕES E FORRAGENS
PARA ANIMAIS-COMERCIO 4789-0/04
VAREJISTA

4.29.03.1

FERTILIZANTES-COMERCIO
4789-0/99
VAREJISTA

4.29.04.0

4.29.05.8

4.29.06.6

4.29.07.4

MUDAS E SEMENTESCOMERCIO VAREJISTA

4789-0/02

FUNGICIDAS INSETICIDAS E
GERMICIDAS-COMERCIO 4789-0/99
VAREJISTA
ANIMAIS E ARTIGOS PARA
ANIMAIS-COMERCIO
4789-0/04
VAREJISTA
AVIÁRIO E ARTIGOS
AGRÍCOLAS-COMERCIO
VAREJISTA

4729-6/99

4789-0/99

4789-0/99

4759-8/99
4789-0/05
4759-8/99

Comércio varejista de animais vivos
e de artigos e alimentos para
4789-0/04
animais de estimação
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
4789-0/99
anteriormente

Comércio varejista de animais vivos
e de artigos e alimentos para
4789-0/04
animais de estimação
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
4789-0/99
anteriormente

Comércio varejista de animais
vivos e de artigos e alimentos para 4789-0/04
animais de estimação
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
4789-0/99
anteriormente

Comércio varejista de animais
vivos e de artigos e alimentos para
animais de estimação
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

4789-0/02

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
4789-0/99
anteriormente
Comércio varejista de animais vivos
e de artigos e alimentos para
4789-0/04
animais de estimação
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
4729-6/99
alimentícios não especificados
anteriormente

4789-0/02

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
4789-0/99
anteriormente
Comércio varejista de animais vivos
e de artigos e alimentos para
4789-0/04
animais de estimação
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
4729-6/99
alimentícios não especificados
anteriormente
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4789-0/02

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
4789-0/99
anteriormente
Comércio varejista de animais
vivos e de artigos e alimentos para 4789-0/04
animais de estimação
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
4729-6/99
alimentícios não especificados
anteriormente

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de animais
vivos e de artigos e alimentos para
animais de estimação
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
4.29.08.2

4.29.09.0

4.29.10.4

4.30.01.3

4.30.02.1

Descrição CAE
CNAE 2.0
ARTIGOS PARA
JARDINAGEM-COMERCIO 4789-0/02
VAREJISTA
AQUARIOS, PEIXES
ORNAMENTAIS E ARTIGOS
4789-0/04
PARA AQUARIOS COMERCIO VAREJISTA
ARTIGOS PARA ANIMAIS COMERCIO VAREJISTA
ARTIGOS DE BAQUELITE
EBONITE E GALALITECOMERCIO VAREJISTA
PRODUTOS DE MATÉRIAS
PLÁSTICAS-COMERCIO
VAREJISTA

4789-0/04

4789-0/99

4759-8/99

4.30.03.0

LAMINADOS PLÁSTICOSCOMERCIO VAREJISTA

4759-8/99

4.30.04.8

ARTIGOS DE ACRÍLICOCOMERCIO VAREJISTA

4759-8/99

4.30.05.6

ARTEFATOS DE FIBRA DE
VIDRO-COMERCIO
VAREJISTA

4759-8/99

4.30.06.4

4.30.07.2
4.31.01.0
4.31.02.8

4.31.03.6

4.31.04.4

4.31.05.2

4.31.06.0

RECIPIENTES DE PLÁSTICO 4759-8/99
COMERCIO VAREJISTA
FILME DE CONTROLE
SOLAR - COMERCIO
4789-0/99
VAREJISTA
TECIDOS-COMERCIO
4755-5/01
VAREJISTA
LONAS E TECIDOS
IMPERMEÁVEIS-COMERCIO 4755-5/01
VAREJISTA
CORDOARIA E BARBANTES4755-5/02
COMERCIO VAREJISTA
ARTIGOS DE CAMA MESA E
BANHO-COMERCIO
4755-5/03
VAREJISTA
GUARDA CHUVAS
BARRACAS DE PRAIA4781-4/00
COMERCIO VAREJISTA
BANDEIRAS ESTANDARTES
E FLÂMULAS-COMERCIO 4763-6/02
VAREJISTA

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

4789-0/02

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

4789-0/02

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

4789-0/02

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

Comércio varejista de animais vivos
e de artigos e alimentos para
4789-0/04
animais de estimação

Comércio varejista de animais vivos
e de artigos e alimentos para
4789-0/04
animais de estimação

Comércio varejista de animais
vivos e de artigos e alimentos para 4789-0/04
animais de estimação

Comércio varejista de animais
vivos e de artigos e alimentos para
animais de estimação

Comércio varejista de animais vivos
e de artigos e alimentos para
animais de estimação
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de animais vivos
e de artigos e alimentos para
animais de estimação
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de animais
vivos e de artigos e alimentos para
animais de estimação
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de animais
vivos e de artigos e alimentos para
animais de estimação
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/04

4789-0/99

4759-8/99

4759-8/99

4759-8/99

4759-8/99

4759-8/99

4789-0/99

4789-0/04

4789-0/99

4759-8/99

4759-8/99

4759-8/99

4759-8/99

4759-8/99

4789-0/99

4789-0/04

4789-0/99

4759-8/99

4759-8/99

4759-8/99

4759-8/99

4759-8/99

4789-0/99

Comércio varejista de tecidos

4755-5/01

Comércio varejista de tecidos

4755-5/01

Comércio varejista de tecidos

4755-5/01

Comércio varejista de tecidos

Comércio varejista de tecidos

4755-5/01

Comércio varejista de tecidos

4755-5/01

Comércio varejista de tecidos

4755-5/01

Comércio varejista de tecidos

Comercio varejista de artigos de
armarinho

4755-5/02

Comercio varejista de artigos de
armarinho

4755-5/02

Comercio varejista de artigos de
armarinho

4755-5/02

Comercio varejista de artigos de
armarinho

Comercio varejista de artigos de
cama, mesa e banho

4755-5/03

Comercio varejista de artigos de
cama, mesa e banho

4755-5/03

Comercio varejista de artigos de
cama, mesa e banho

4755-5/03

Comercio varejista de artigos de
cama, mesa e banho

Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios

4781-4/00

Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios

4781-4/00

Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios

4781-4/00

Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios

Comércio varejista de artigos
esportivos

4763-6/02

Comércio varejista de artigos
esportivos

4763-6/02

Comércio varejista de artigos
esportivos

4763-6/02

Comércio varejista de artigos
esportivos

4.31.07.9

TOLDOS-COMERCIO
VAREJISTA

4759-8/99

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4759-8/99

Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4.31.08.7

ARTIGOS DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA

4755-5/01

Comércio varejista de tecidos

Comércio varejista de tecidos

Comércio varejista de tecidos

4755-5/01

Comércio varejista de tecidos

4755-5/01

Página 154

4755-5/01

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE
ROUPAS, ARTIGOS E
ACESSÓRIOS DO
VESTUÁRIO-COMERCIO
VAREJISTA

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

4781-4/00

Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios

4781-4/00

Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios

4781-4/00

Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios

4781-4/00

Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios

4.32.02.4

CHAPELARIA

4781-4/00

4.32.03.2

SAPATARIA

4782-2/01

CAMISARIA

4781-4/00

4.32.01.6

4.32.04.0
4.32.05.9
4.32.06.7
4.32.07.5

MEIAS E LENÇOS4781-4/00
COMERCIO VAREJISTA
CINTOS BOLSAS E LUVAS4781-4/00
COMERCIO VAREJISTA
BOUTIQUE

4781-4/00

4.32.08.3

ALFAIATARIA

4781-4/00

4.32.09.1

MALAS E MALETASCOMERCIO VAREJISTA

4782-2/02

4.32.10.5

ARTIGOS MILITARESCOMERCIO VAREJISTA

4789-0/99

4.32.11.3

PELETERIA

4781-4/00

4.33.01.2

LÍQUIDOS E COMESTÍVEIS4712-1/00
COMERCIO VAREJISTA

4.33.02.0

AVES E OVOS-COMERCIO
VAREJISTA

4729-6/99

4.33.03.9

BOTEQUIM

5611-2/03

4.33.04.7

AÇOUGUE

4722-9/01

4.33.05.5

PEIXARIA

4722-9/02

4.33.07.1

QUITANDA

4724-5/00

4.33.08.0

CAFÉ TORRADO EM GRÃO
OU EM PÓ-COMERCIO
4729-6/99
VAREJISTA

4.33.09.8

MASSAS ALIMENTÍCIASCOMERCIO VAREJISTA

4729-6/99

4.33.10.1

LANCHONETE

5611-2/03

4.33.11.0

BAR

5611-2/02

Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comercio varejista de calçados
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos de
viagem
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios minimercados, mercearias e
armazéns
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Comércio varejista de carnes açougues
Peixaria
Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

4781-4/00
4782-2/01
4781-4/00
4781-4/00
4781-4/00
4781-4/00
4781-4/00
4782-2/02
4789-0/99
4781-4/00

4712-1/00

4729-6/99

5611-2/03
4722-9/01
4722-9/02
4724-5/00

4729-6/99

4729-6/99

5611-2/03

5611-2/02

Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comercio varejista de calçados
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos de
viagem
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios minimercados, mercearias e
armazéns
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Comércio varejista de carnes açougues
Peixaria
Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas
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4781-4/00
4782-2/01
4781-4/00
4781-4/00
4781-4/00
4781-4/00
4781-4/00
4782-2/02
4789-0/99
4781-4/00

4712-1/00

4729-6/99

5611-2/03
4722-9/01
4722-9/02
4724-5/00

4729-6/99

4729-6/99

5611-2/03

5611-2/02

Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comercio varejista de calçados
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos de
viagem
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios minimercados, mercearias e
armazéns
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Comércio varejista de carnes açougues
Peixaria
Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

4781-4/00
4782-2/01
4781-4/00
4781-4/00
4781-4/00
4781-4/00
4781-4/00
4782-2/02
4789-0/99
4781-4/00

4712-1/00

4729-6/99

5611-2/03
4722-9/01
4722-9/02
4724-5/00

4729-6/99

4729-6/99

5611-2/03

5611-2/04

Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comercio varejista de calçados
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos de
viagem
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios minimercados, mercearias e
armazéns
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Comércio varejista de carnes açougues
Peixaria
Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas
sem entretenimento

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

4.33.11.0

BAR

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/05

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas
com entretenimento

4.33.13.6

PASTELARIA

5611-2/03

4.33.14.4

SORVETERIA

5611-2/03

4.33.15.2

UISQUERIA

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/04

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas
sem entretenimento

4.33.15.2

UISQUERIA

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/05

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas
com entretenimento

4.33.16.0

RESTAURANTE

5611-2/01

4.33.18.7

CANTINA

5620-1/03

4.33.19.5

CAFÉ EXPRESSO

5611-2/03

4.33.20.9

ADEGA

4.33.20.9

Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

5611-2/03
5611-2/03

Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

5611-2/03
5611-2/03

5611-2/03

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/04

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas
sem entretenimento

ADEGA

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/05

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas
com entretenimento

4.33.23.3

LEITERIA

4721-1/03

4.33.24.1

BOMBONIERE

4721-1/04

Comércio varejista de laticínios e
4721-1/03
frios
Comércio varejista de doces, balas,
4721-1/04
bombons e semelhantes

Comércio varejista de laticínios e
4721-1/03
frios
Comércio varejista de doces, balas,
4721-1/04
bombons e semelhantes

Comércio varejista de laticínios e
frios
Comércio varejista de doces,
balas, bombons e semelhantes

Comércio varejista de doces, balas,
4721-1/04
bombons e semelhantes

Comércio varejista de doces, balas,
4721-1/04
bombons e semelhantes

Comércio varejista de doces,
balas, bombons e semelhantes

Serviços de alimentação para
eventos e recepções - bufê
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para consumo domiciliar
Pensões (alojamento)
Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios minimercados, mercearias e
armazéns
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de doces, balas,
bombons e semelhantes

Serviços de alimentação para
eventos e recepções - bufê
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para consumo domiciliar
Pensões (alojamento)
Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios minimercados, mercearias e
armazéns
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de doces, balas,
bombons e semelhantes

Serviços de alimentação para
eventos e recepções - bufê
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para consumo domiciliar
Pensões (alojamento)
Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios minimercados, mercearias e
armazéns
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de doces,
balas, bombons e semelhantes

4.33.26.8

DOCES SALGADINHOS
SUCOS E REFRIGERANTES- 4721-1/04
COMERCIO VAREJISTA
BUFÊ

5620-1/02

4.33.28.4

FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES P/CONSUMO
EXTERNO
FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES P/CONSUMO
EXTERNO
PENSÃO COMERCIAL

4.33.29.2

MERCEARIA

4712-1/00

4.33.31.4

CALDO DE CANA

5611-2/03

4.33.32.2

HORTIGRANJEIROSCOMERCIO VAREJISTA

4724-5/00

4.33.33.0

PIPOCAS

4721-1/04

4.33.27.6

4.33.27.6

5620-1/01

5620-1/04
5590-6/03

5620-1/02
5620-1/01

5620-1/04
5590-6/03

4712-1/00

5611-2/03
4724-5/00
4721-1/04
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5611-2/03

5620-1/02
5620-1/01

5620-1/04
5590-6/03

4712-1/00

5611-2/03
4724-5/00
4721-1/04

5611-2/01

Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

Restaurantes e similares
Cantinas - serviços de alimentação
privativos
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

5620-1/03

Restaurantes e similares
Cantinas - serviços de
alimentação privativos
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

5611-2/03

Restaurantes e similares
5611-2/01
Cantinas - serviços de alimentação
5620-1/03
privativos
Lanchonetes, casas de chá, de
5611-2/03
sucos e similares

4.33.25.0

5611-2/01

Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

5620-1/03
5611-2/03

4721-1/03
4721-1/04

4721-1/04

5620-1/02
5620-1/01

5620-1/04
5590-6/03

4712-1/00

5611-2/03
4724-5/00
4721-1/04

Restaurantes e similares
Cantinas - serviços de
alimentação privativos
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

Comércio varejista de laticínios e
frios
Comércio varejista de doces,
balas, bombons e semelhantes
Comércio varejista de doces,
balas, bombons e semelhantes
Serviços de alimentação para
eventos e recepções - bufê
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para consumo domiciliar
Pensões (alojamento)
Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios minimercados, mercearias e
armazéns
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de doces,
balas, bombons e semelhantes

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
4.33.34.9
4.33.36.5
4.33.37.3
4.33.38.1
4.33.39.0
4.33.40.3
4.33.41.1

Descrição CAE
LATICÍNIOS-COMERCIO
VAREJISTA
FRUTAS-COMERCIO
VAREJISTA
DOCES E CONFEITOSCOMERCIO VAREJISTA

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0
Comércio varejista de laticínios e
frios
Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de doces, balas,
bombons e semelhantes
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas

CNAE 2.1

CASA DE CHÁ

5611-2/03

4723-7/00

Comércio varejista de bebidas

5611-2/01

Restaurantes e similares
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

4721-1/03
4724-5/00
4721-1/04

FORNECIMENTO DE CAFÉ
5620-1/01
PARA CONSUMO EXTERNO
BEBIDAS-COMERCIO
VAREJISTA
CHURRASCARIA

Descrição CNAE 2.1
Comércio varejista de laticínios e
frios
Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de doces, balas,
bombons e semelhantes
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas

CNAE 2.2

4723-7/00

Comércio varejista de bebidas

5611-2/01

Restaurantes e similares
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

4721-1/03
4724-5/00
4721-1/04
5611-2/03
5620-1/01

Descrição CNAE 2.2
Comércio varejista de laticínios e
frios
Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de doces,
balas, bombons e semelhantes
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas

CNAE 2.3

4723-7/00

Comércio varejista de bebidas

4723-7/00

Comércio varejista de bebidas

5611-2/01

Restaurantes e similares
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

5611-2/01

Restaurantes e similares
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

4721-1/03
4724-5/00
4721-1/04
5611-2/03
5620-1/01

4721-1/03
4724-5/00
4721-1/04
5611-2/03
5620-1/01

Descrição CNAE 2.3
Comércio varejista de laticínios e
frios
Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de doces,
balas, bombons e semelhantes
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas

4.33.42.0

ARTIGOS ALIMENTÍCIOSCOMERCIO VAREJISTA

4729-6/99

4.33.43.8

PIZZARIA

5611-2/03

4.33.44.6

CERVEJARIA

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/04

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas
sem entretenimento

4.33.44.6

CERVEJARIA

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas

5611-2/05

Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas
com entretenimento

4729-6/99

5611-2/03

4729-6/99

5611-2/03

4729-6/99

5611-2/03

4.33.45.4

XAROPES CONCENTRADOS
E SUCOS DE FRUTAS5611-2/03
COMERCIO VAREJISTA

Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

5611-2/03

Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

5611-2/03

Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

5611-2/03

Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

4.33.46.2

ALIMENTOS CONGELADOS5620-1/04
COMERCIO VAREJISTA

Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para consumo domiciliar

5620-1/04

Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para consumo domiciliar

5620-1/04

Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para consumo domiciliar

5620-1/04

Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para consumo domiciliar

4.33.47.0

FORNECIMENTO DE
LANCHES PARA CONSUMO 5620-1/01
EXTERNO

Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas

5620-1/01

Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas

5620-1/01

Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas

5620-1/01

Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas

CARNES EMBALADASCOMERCIO VAREJISTA
SANDUÍCHES - COMERCIO
VAREJISTA
PEIXES CONGELADOS
EMPACOTADOS COMERCIO VAREJISTA
PEQUENOS ANIMAIS
ABATIDOS - COMERCIO
VAREJISTA
REFRIGERANTE E ÁGUA
FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES PARA
CONSUMO INTERNO

Comércio varejista de carnes açougues
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

4.33.48.9
4.33.51.9
4.33.52.7

4.33.53.5
4.33.54.3
4.33.55.1

4722-9/01
5611-2/03

4722-9/01
5611-2/03

Comércio varejista de carnes açougues
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

4722-9/01
5611-2/03

Comércio varejista de carnes açougues
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

4722-9/01
5611-2/03

Comércio varejista de carnes açougues
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares

4722-9/02

Peixaria

4722-9/02

Peixaria

4722-9/02

Peixaria

4722-9/02

Peixaria

4722-9/01

Comércio varejista de carnes açougues

4722-9/01

Comércio varejista de carnes açougues

4722-9/01

Comércio varejista de carnes açougues

4722-9/01

Comércio varejista de carnes açougues

4723-7/00
5620-1/01

Comércio varejista de bebidas
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas

4723-7/00
5620-1/01

Comércio varejista de bebidas
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas
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4723-7/00
5620-1/01

Comércio varejista de bebidas
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas

4723-7/00
5620-1/01

Comércio varejista de bebidas
Fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente
para empresas

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
4.33.56.0

4.33.57.8

4.33.58.6

4.33.59.4

4.33.60.8

4.33.61.6
4.33.61.6
4.33.62.4
4.33.63.2

4.33.64.0
4.33.65.9

Descrição CAE
CNAE 2.0
REFRIGERANTES EM
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS- 4723-7/00
COMERCIO VAREJISTA
PRODUTOS DIETÉTICOS COMERCIO VAREJISTA

4729-6/99

AVES E ANIMAIS DE
PEQUENO PORTE 4789-0/04
COMERCIO VAREJISTA
RESTAURANTE (SEM O
PREPARO DAS REFEIÇÕES 5611-2/01
NO LOCAL)

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Comércio varejista de bebidas

4723-7/00

Comércio varejista de bebidas

4723-7/00

Comércio varejista de bebidas

4723-7/00

Comércio varejista de bebidas

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
4729-6/99
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de animais vivos
e de artigos e alimentos para
4789-0/04
animais de estimação

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
4729-6/99
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de animais vivos
e de artigos e alimentos para
4789-0/04
animais de estimação

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
4729-6/99
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de animais
vivos e de artigos e alimentos para 4789-0/04
animais de estimação

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de animais
vivos e de artigos e alimentos para
animais de estimação

Restaurantes e similares

Restaurantes e similares

Restaurantes e similares

Restaurantes e similares

5611-2/01

COMIDA SOBRE RODAS
5611-2/01
PADARIA SEM FABRICO DE
4721-1/02
PÃO
PADARIA COM FABRICO DE
4721-1/02
PÃO EM FORNO À LENHA

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4721-1/02

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4721-1/02

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4721-1/02

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4721-1/02

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4721-1/02

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4721-1/02

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4721-1/02

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4721-1/02

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4721-1/02

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

COMIDA SOBRE RODAS

5611-2/03

PADARIA COM FABRICO DE
PÃO EM FORNO À ÓLEO, 4721-1/02
GÁS OU ELÉTRICO
CONFEITARIA SEM FABRICO
4721-1/02
DE PÃO

4729-6/99

5611-2/03
5611-2/01
4721-1/02

4729-6/99

5611-2/03
5611-2/01
4721-1/02

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Restaurantes e similares
Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

5611-2/01

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Restaurantes e similares
Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

PRODUTOS ALIMENTICIOS
NAO ALCOOLICOS EM
4729-6/99
MAQUINAS AUTOMATICAS COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Restaurantes e similares
Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

5611-2/01

4729-6/99

5611-2/03
5611-2/01
4721-1/02

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de
sucos e similares
Restaurantes e similares
Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4.33.66.7

CONFEITARIA COM FABRICO
4721-1/02
DE PÃO EM FORNO À LENHA

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4721-1/02

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4721-1/02

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4721-1/02

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4.33.67.5

CONFEITARIA COM FABRICO
DE PÃO EM FORNO À ÓLEO, 4721-1/02
GÁS OU ELÉTRICO

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4721-1/02

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4721-1/02

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4721-1/02

Padaria e confeitaria com
predominância de revenda

4729-6/01

Tabacaria

4729-6/01

Tabacaria

4729-6/01

Tabacaria

4729-6/01

Tabacaria

ARTIGOS PARA FUMANTES4729-6/01
COMERCIO VAREJISTA

Tabacaria

4729-6/01

Tabacaria

4729-6/01

Tabacaria

4729-6/01

Tabacaria

Comércio varejista de jornais e
revistas

4761-0/02

Comércio varejista de jornais e
revistas

4761-0/02

Comércio varejista de jornais e
revistas

4761-0/02

Comércio varejista de jornais e
revistas

4.34.01.9
4.34.02.7

4.35.01.5
4.35.02.3

CHARUTARIA

JORNAIS REVISTAS E
PERIÓDICOS-COMERCIO
VAREJISTA
LIVRARIA

4761-0/02
4761-0/01

4.35.03.1

MATERIAL GRÁFICOCOMERCIO VAREJISTA

4789-0/99

4.35.04.0

MATERIAL DIDÁTICOCOMERCIO VAREJISTA

4789-0/99

4.35.05.8

MÚSICAS IMPRESSAS COMERCIO VAREJISTA

4756-3/00

Comércio varejista de livros
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4761-0/01
4789-0/99

4789-0/99

Comércio varejista especializado de
4756-3/00
instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de livros
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4761-0/01
4789-0/99

4789-0/99

Comércio varejista especializado de
4756-3/00
instrumentos musicais e acessórios
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Comércio varejista de livros
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista especializado
de instrumentos musicais e
acessórios

4761-0/01
4789-0/99

4789-0/99

4756-3/00

Comércio varejista de livros
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista especializado
de instrumentos musicais e
acessórios

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4.37.03.4

INSTRUMENTO E MATERIAL
ODONTOLÓGICO-COMERCIO 4773-3/00
VAREJISTA

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4.37.04.2

APARELHOS ORTOPÉDICOS4773-3/00
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

APARELHOS DE AUDIÇÃOCOMERCIO VAREJISTA
MATERIAL CIRÚRGICOCOMERCIO VAREJISTA
APARELHOS E
EQUIPAMENTOS MEDICOS E
HOSPITALARES - COMERCIO
VAREJISTA
INSTRUMENTOS E
MATERIAIS MEDICO E
HOSPITALAR - COMERCIO
VAREJISTA
ARTIGOS DE BORRACHA
PARA USO MÉDICO
HOSPITALAR-COMERCIO
VAREJISTA
APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
FOTOGRAFICO E
CINEMATOGRAFICO COMERCIO VAREJISTA
MATERIAL FOTOGRÁFICO E
CINEMATOGRÁFICOCOMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos
Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4.37.01.8

4.37.02.6

4.37.05.0
4.37.06.9

4.37.07.7

4.37.08.5

4.37.09.3

4.38.01.4

4.38.02.2
4.38.04.9

4.38.06.5

4.38.07.3

4.39.01.0
4.39.02.9
4.39.03.7

Descrição CAE
APAR INSTRUM E MATER
CIRURG DENTÁRIO E
ORTOP-COMERCIO
VAREJISTA
APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOSCOMERCIO VAREJISTA

ÓTICA

4773-3/00
4773-3/00

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos
Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00
4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos
Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00
4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos
Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4773-3/00

Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos

4789-0/08

Comércio varejista de artigos
fotográficos e para filmagem

4789-0/08

Comércio varejista de artigos
fotográficos e para filmagem

4789-0/08

Comércio varejista de artigos
fotográficos e para filmagem

4789-0/08

Comércio varejista de artigos
fotográficos e para filmagem

4789-0/08

Comércio varejista de artigos
fotográficos e para filmagem

4789-0/08

Comércio varejista de artigos
fotográficos e para filmagem

4789-0/08

Comércio varejista de artigos
fotográficos e para filmagem

4789-0/08

Comércio varejista de artigos
fotográficos e para filmagem

4774-1/00

Comércio varejista de artigos de
óptica

4774-1/00

Comércio varejista de artigos de
óptica

4774-1/00

Comércio varejista de artigos de
óptica

4774-1/00

Comércio varejista de artigos de
óptica

Comércio varejista de artigos de
óptica

4774-1/00

Comércio varejista de artigos de
óptica

4774-1/00

Comércio varejista de artigos de
óptica

4774-1/00

Comércio varejista de artigos de
óptica

Comércio varejista de artigos de
óptica

4774-1/00

Comércio varejista de artigos de
óptica

4774-1/00

Comércio varejista de artigos de
óptica

4774-1/00

Comércio varejista de artigos de
óptica

EQUIPAMENTO DE OTICA
(SEM LENTES/OCULOS DE
4774-1/00
GRAU) - COMERCIO
VAREJISTA
MATERIAIS, APARELHOS DE
OTICA SEM
4774-1/00
LENTES/OCULOS DE GRAU COMERCIO VAREJISTA
INSTRUMENTOS DE MÚSICA4756-3/00
COMERCIO VAREJISTA
DISCOS-COMERCIO
VAREJISTA
FITAS MAGNÉTICASCOMERCIO VAREJISTA

4773-3/00

4762-8/00
4762-8/00

Comércio varejista especializado de
4756-3/00
instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista especializado de
4756-3/00
instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de discos, CDs,
4762-8/00
DVDs e fitas
Comércio varejista de discos, CDs,
4762-8/00
DVDs e fitas

Comércio varejista de discos, CDs,
DVDs e fitas
Comércio varejista de discos, CDs,
DVDs e fitas
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4762-8/00
4762-8/00

Comércio varejista especializado
de instrumentos musicais e
acessórios
Comércio varejista de discos,
CDs, DVDs e fitas
Comércio varejista de discos,
CDs, DVDs e fitas

4756-3/00
4762-8/00
4762-8/00

Comércio varejista especializado
de instrumentos musicais e
acessórios
Comércio varejista de discos,
CDs, DVDs e fitas
Comércio varejista de discos,
CDs, DVDs e fitas

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

4.39.04.5

4.40.01.9
4.40.02.7

4.40.02.7

4.40.03.5
4.40.04.3
4.40.05.1

4.40.06.0

4.40.07.8

4.41.01.5

4.41.02.3
4.41.03.1
4.41.04.0

4.41.05.8
4.41.06.6
4.41.07.4

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.3

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de 4753-9/00
áudio e vídeo

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00

Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

BRINQUEDOS-COMERCIO
4763-6/01
VAREJISTA
ARTIGOS PARA ESPORTE E
CAMPING-COMERCIO
4763-6/02
VAREJISTA
ARTIGOS PARA ESPORTE E
CAMPING-COMERCIO
4763-6/04
VAREJISTA

Comércio varejista de brinquedos e
4763-6/01
artigos recreativos

Comércio varejista de brinquedos e
4763-6/01
artigos recreativos

Comércio varejista de brinquedos
4763-6/01
e artigos recreativos

Comércio varejista de brinquedos
e artigos recreativos

Comércio varejista de artigos
esportivos

4763-6/02

Comércio varejista de artigos
esportivos

4763-6/02

Comércio varejista de artigos
esportivos

4763-6/02

Comércio varejista de artigos
esportivos

Comércio varejista de artigos de
caça, pesca e camping

4763-6/04

Comércio varejista de artigos de
caça, pesca e camping

4763-6/04

Comércio varejista de artigos de
caça, pesca e camping

4763-6/04

Comércio varejista de artigos de
caça, pesca e camping

ARTIGOS DE CAÇA E PESCA4763-6/04
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de artigos de
caça, pesca e camping

4763-6/04

Comércio varejista de artigos de
caça, pesca e camping

4763-6/04

Comércio varejista de artigos de
caça, pesca e camping

4763-6/04

Comércio varejista de artigos de
caça, pesca e camping

JOGOS RECREATIVOSCOMERCIO VAREJISTA
ARTIGOS PARA
PRESTIDIGITAÇÃOCOMERCIO VAREJISTA
ARTIGOS NÁUTICOS
INSTRUMENTOS MUSICAIS
LÚDICOS - COMERCIO
VAREJISTA
LIVROS E REVISTAS
USADOS-COMERCIO
VAREJISTA
MÁQUINAS E APARELHOS
USADOS-COMERCIO
VAREJISTA
MÓVEIS USADOSCOMERCIO VAREJISTA
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO USADOSCOMERCIO VAREJISTA
BATERIAS E
ACUMULADORES USADOSCOMERCIO VAREJISTA
PNEUS USADOS-COMERCIO
VAREJISTA

4763-6/01

Comércio varejista de brinquedos e
4763-6/01
artigos recreativos

Comércio varejista de brinquedos e
4763-6/01
artigos recreativos

Comércio varejista de brinquedos
4763-6/01
e artigos recreativos

Comércio varejista de brinquedos
e artigos recreativos

4763-6/01

Comércio varejista de brinquedos e
4763-6/01
artigos recreativos

Comércio varejista de brinquedos e
4763-6/01
artigos recreativos

Comércio varejista de brinquedos
4763-6/01
e artigos recreativos

Comércio varejista de brinquedos
e artigos recreativos

4763-6/05

Comércio varejista de embarcações
e outros veículos recreativos; peças 4763-6/05
e acessórios

Comércio varejista de embarcações
e outros veículos recreativos; peças 4763-6/05
e acessórios

Comércio varejista de
embarcações e outros veículos
recreativos; peças e acessórios

4763-6/05

Comércio varejista de
embarcações e outros veículos
recreativos; peças e acessórios

4756-3/00

Comércio varejista especializado de
4756-3/00
instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista especializado de
4756-3/00
instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista especializado
de instrumentos musicais e
acessórios

4756-3/00

Comércio varejista especializado
de instrumentos musicais e
acessórios

4761-0/01

Comércio varejista de livros

Comércio varejista de livros

Comércio varejista de livros

4761-0/01

Comércio varejista de livros

4785-7/99

Comércio varejista de outros artigos
4785-7/99
usados

Comércio varejista de outros artigos
4785-7/99
usados

Comércio varejista de outros
artigos usados

4785-7/99

Comércio varejista de outros
artigos usados

4785-7/99

Comércio varejista de outros artigos
4785-7/99
usados

Comércio varejista de outros artigos
4785-7/99
usados

Comércio varejista de outros
artigos usados

4785-7/99

Comércio varejista de outros
artigos usados

4785-7/99

Comércio varejista de outros artigos
4785-7/99
usados

Comércio varejista de outros artigos
4785-7/99
usados

Comércio varejista de outros
artigos usados

4785-7/99

Comércio varejista de outros
artigos usados

Comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos
automotores
Comércio a varejo de pneumáticos
e câmaras-de-ar
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
usados

Comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos
automotores
Comércio a varejo de pneumáticos e
câmaras-de-ar
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
usados

Comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos
automotores
Comércio a varejo de pneumáticos
e câmaras-de-ar
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos usados
Comércio varejista de
antigüidades
Comércio varejista de outros
artigos usados
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4530-7/04
4530-7/05

RESÍDUOS DE OURIVESARIA 4789-0/99

4761-0/01

4530-7/04
4530-7/05
4789-0/99

4530-7/04
4530-7/05
4789-0/99

4785-7/99

4.41.09.0

ANTIQUÁRIO

4785-7/01

Comércio varejista de antigüidades 4785-7/01

Comércio varejista de antigüidades

JÓIAS USADAS-COMERCIO
4785-7/99
VAREJISTA

Comércio varejista de outros artigos
4785-7/99
usados
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
4789-0/99
anteriormente

Comércio varejista de outros artigos
4785-7/99
usados
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
4789-0/99
anteriormente

RESÍDUOS DE MADEIRA

4789-0/99

4785-7/99

4761-0/01

BELCHIOR

4.41.11.2

CNAE 2.3

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos
4753-9/00
de áudio e vídeo

APARELHOS E MATERIAL DE
4753-9/00
SOM-COMERCIO VAREJISTA

4.41.08.2

4.41.10.4

Descrição CNAE 2.2
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4785-7/99
4785-7/01

4530-7/04
4530-7/05
4789-0/99
4785-7/99
4785-7/01
4785-7/99
4789-0/99

Comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos
automotores
Comércio a varejo de pneumáticos
e câmaras-de-ar
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos usados
Comércio varejista de
antigüidades
Comércio varejista de outros
artigos usados
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
4.41.12.0
4.41.13.9

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
usados
Comércio varejista de outros artigos
usados
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
usados
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

CNAE 2.1

RESÍDUOS DE FIAÇÃO E
TECELAGEM

4789-0/99

4732-6/00

Comércio varejista de lubrificantes

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4784-9/00

Comércio varejista de gás liqüefeito
4784-9/00
de petróleo (GLP)

Comércio varejista de gás liqüefeito
4784-9/00
de petróleo (GLP)

4731-8/00

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

COMBUSTÍVEIS VEGETAIS4731-8/00
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

SACOS E TECIDOS USADOS 4785-7/99

4.41.21.0

FERRO VELHO

4785-7/99

4.41.22.8

SALVADOS DE SINISTROS

4789-0/99

4.41.23.6

SUCATA - COMERCIO
VAREJISTA

4785-7/99

4.41.24.4

ÓLEOS QUEIMADOS

4789-0/99

4.42.02.0

4.42.03.8

4.42.05.4

4.42.07.0

4.42.08.9

4.42.09.7

DERIVADOS DO CARVÃO DE
PEDRA-COMERCIO
VAREJISTA
GRAXAS E ÓLEOS
LUBRIFICANTES-COMERCIO
VAREJISTA
GÁS DE HULHA COQUE
PICHE ALCATRÃO
NAFTALINA CREOSOTOCOMERCIO VAREJISTA
GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO-COMERCIO
VAREJISTA
GASOLINA AUTOMOTIVACOMERCIO VAREJISTA

4789-0/99

Descrição CNAE 2.1
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
usados
Comércio varejista de outros artigos
usados
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
usados
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

CNAE 2.2

4732-6/00

Comércio varejista de lubrificantes

4732-6/00

Comércio varejista de lubrificantes 4732-6/00

Comércio varejista de lubrificantes

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4784-9/00

Comércio varejista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4789-0/99
4785-7/99
4785-7/99
4789-0/99
4785-7/99
4789-0/99

4789-0/99

4789-0/99
4785-7/99
4785-7/99
4789-0/99
4785-7/99
4789-0/99

4789-0/99

4.42.10.0

GASOLINA DE AVIÃOCOMERCIO VAREJISTA

4731-8/00

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

4.42.11.9

QUEROSENE DE AVIÃOCOMERCIO VAREJISTA

4731-8/00

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

4.42.12.7

QUEROSENE ILUMINANTE4731-8/00
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

4.42.13.5

GÁS NATURAL ENCANADO 3520-4/02

Distribuição de combustíveis
gasosos por redes urbanas

Distribuição de combustíveis
gasosos por redes urbanas

3520-4/02

3520-4/02

4.42.14.3

ÁLCOOL ETÍLICO OU
METÍLICO-COMERCIO
VAREJISTA

4731-8/00

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

4.42.15.1

ÓLEOS COMBUSTÍVEISCOMERCIO VAREJISTA

4731-8/00

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

ADITIVOS PARA
COMBUSTÍVEIS-COMERCIO 4731-8/00
VAREJISTA

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

4.42.16.0
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Descrição CNAE 2.2
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos usados
Comércio varejista de outros
artigos usados
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos usados
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores
Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores
Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores
Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores
Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores
Distribuição de combustíveis
gasosos por redes urbanas
Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores
Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores
Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores

CNAE 2.3
4789-0/99
4785-7/99
4785-7/99
4789-0/99
4785-7/99
4789-0/99

4789-0/99

4731-8/00

4731-8/00

4731-8/00

4731-8/00

4731-8/00

3520-4/02

4731-8/00

4731-8/00

4731-8/00

Descrição CNAE 2.3
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos usados
Comércio varejista de outros
artigos usados
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos usados
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores
Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores
Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores
Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores
Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores
Distribuição de combustíveis
gasosos por redes urbanas
Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores
Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores
Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE
SUBSTANCIAS PARA
MITURA EM QUEROSENE OU
GASOLINA - COMERCIO
VAREJISTA
GÁS LIQÜEFEITO DE
PETRÓLEO-COMERCIO
VAREJISTA-TIPO A
GÁS LIQÜEFEITO DE
PETRÓLEO-COMERCIO
VAREJISTA-TIPO B
GÁS LIQÜEFEITO DE
PETRÓLEO-COMERCIO
VAREJISTA-TIPO C
GÁS LIQÜEFEITO DE
PETRÓLEO-COMERCIO
VAREJISTA-TIPO D
GÁS LIQÜEFEITO DE
PETRÓLEO-COMERCIO
VAREJISTA-TIPO E
FLORES E PLANTAS
ARTIFICIAIS-COMERCIO
VAREJISTA
ARTEFATOS DE PELOS,
PLUMAS, CHIFRES E
OUTROS DESPOJOS DE
ANIMAL - COMERCIO
VAREJISTA

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

4731-8/00

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

4784-9/00

4.43.03.4

CARVOARIA

4789-0/99

4.43.04.2

GELEIRO

4721-1/03

4.42.17.8

4.42.20.8

4.42.21.6

4.42.22.4

4.42.23.2

4.42.24.0

4.43.01.8

4.43.02.6

4.43.05.0
4.43.06.9
4.43.07.7

4.43.08.5

4.43.11.5

ARTIGOS RELIGIOSOS OU
LITÚRGICOS-COMERCIO
VAREJISTA
CARIMBOS-COMERCIO
VAREJISTA
EQUIPAMENTOS CONTRA
INCÊNDIO-COMERCIO
VAREJISTA
INCINERADORESCOMERCIO VAREJISTA

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores

4731-8/00

Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores

Comércio varejista de gás liqüefeito
4784-9/00
de petróleo (GLP)

Comércio varejista de gás liqüefeito
4784-9/00
de petróleo (GLP)

Comércio varejista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4784-9/00

Comércio varejista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4784-9/00

Comércio varejista de gás liqüefeito
4784-9/00
de petróleo (GLP)

Comércio varejista de gás liqüefeito
4784-9/00
de petróleo (GLP)

Comércio varejista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4784-9/00

Comércio varejista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4784-9/00

Comércio varejista de gás liqüefeito
4784-9/00
de petróleo (GLP)

Comércio varejista de gás liqüefeito
4784-9/00
de petróleo (GLP)

Comércio varejista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4784-9/00

Comércio varejista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4784-9/00

Comércio varejista de gás liqüefeito
4784-9/00
de petróleo (GLP)

Comércio varejista de gás liqüefeito
4784-9/00
de petróleo (GLP)

Comércio varejista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4784-9/00

Comércio varejista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4784-9/00

Comércio varejista de gás liqüefeito
4784-9/00
de petróleo (GLP)

Comércio varejista de gás liqüefeito
4784-9/00
de petróleo (GLP)

Comércio varejista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4784-9/00

Comércio varejista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4789-0/02

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

4789-0/02

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

4789-0/02

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

4789-0/02

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99
4761-0/03
4789-0/99

4789-0/99

ARTIGOS REGIONAIS
CURIOSIDADES SOUVENIR- 4789-0/01
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de laticínios e
frios
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de artigos de
papelaria
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

CNAE 2.1

4789-0/99
4721-1/03
4789-0/99
4761-0/03
4789-0/99

4789-0/99

Descrição CNAE 2.1

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de laticínios e
frios
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de artigos de
papelaria
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

CNAE 2.2

4789-0/99
4721-1/03
4789-0/99
4761-0/03
4789-0/99

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de laticínios e
frios
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de artigos de
papelaria
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99
4721-1/03
4789-0/99
4761-0/03
4789-0/99

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de laticínios e
frios
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de artigos de
papelaria
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4.43.12.3

QUADROS E MOLDURASCOMERCIO VAREJISTA

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4.43.13.1

BIJUTERIAS-COMERCIO
VAREJISTA

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

ARTIGOS DE ARTESANATO4789-0/01
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4.43.15.8
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
4.43.16.6

4.43.17.4

4.43.19.0

Descrição CAE

CNAE 2.0

PERUCAS-COMERCIO
VAREJISTA

4789-0/99

ARTIGOS PARA CALÇADOS4782-2/01
COMERCIO VAREJISTA
CHAVES E FECHADURASCOMERCIO VAREJISTA

4744-0/01

Descrição CNAE 2.0
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

CNAE 2.2

Comercio varejista de calçados

4782-2/01

Comercio varejista de calçados

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

4789-0/99

Descrição CNAE 2.2
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

CNAE 2.3

4782-2/01

Comercio varejista de calçados

4782-2/01

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e
4744-0/01
ferramentas

Comércio varejista de ferragens e
ferramentas

4789-0/99

4789-0/99

Descrição CNAE 2.3
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comercio varejista de calçados

4.43.21.2

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
5612-1/00
ATRAVÉS DE AMBULANTES

Serviços ambulantes de
alimentação

5612-1/00

Serviços ambulantes de
alimentação

5612-1/00

Serviços ambulantes de
alimentação

5612-1/00

Serviços ambulantes de
alimentação

4.43.23.9

MATERIAL REPROGRÁFICO4761-0/03
COMERCIO VAREJISTA

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4.43.25.5
4.43.28.0

CANETAS E PEÇASCOMERCIO VAREJISTA
ARTIGOS E ENFEITES
FESTIVOS-COMERCIO
VAREJISTA

4.43.29.8

ARTIGOS PARA PISCINACOMERCIO VAREJISTA

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4.43.30.1

IMPORTADORA

4713-0/02

Lojas de variedades, exceto lojas
de departamentos ou magazines

4713-0/02

Lojas de variedades, exceto lojas de
4713-0/02
departamentos ou magazines

Lojas de variedades, exceto lojas
de departamentos ou magazines

4713-0/02

Lojas de variedades, exceto lojas
de departamentos ou magazines

4.43.31.0

ARMARINHO

4755-5/02

Comercio varejista de artigos de
armarinho

4755-5/02

Comercio varejista de artigos de
armarinho

Comercio varejista de artigos de
armarinho

4755-5/02

Comercio varejista de artigos de
armarinho

4.43.32.8

BAZAR

4713-0/02

Lojas de variedades, exceto lojas
de departamentos ou magazines

4713-0/02

Lojas de variedades, exceto lojas de
4713-0/02
departamentos ou magazines

Lojas de variedades, exceto lojas
de departamentos ou magazines

4713-0/02

Lojas de variedades, exceto lojas
de departamentos ou magazines

4.43.34.4

SUPERMERCADO

4711-3/01

Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios hipermercados

4711-3/01

Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios hipermercados

4711-3/01

Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
4711-3/01
produtos alimentícios hipermercados

Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios hipermercados

4.43.34.4

SUPERMERCADO

4711-3/02

Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios supermercados

4711-3/02

Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios supermercados

4711-3/02

Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
4711-3/02
produtos alimentícios supermercados

Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios supermercados

4.43.36.0

FLORES E PLANTAS
NATURAIS-COMERCIO
VAREJISTA

4789-0/02

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

4789-0/02

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

4789-0/02

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

Comércio varejista de plantas e
flores naturais

4.43.37.9

PRODUTOS NATURAISCOMERCIO VAREJISTA

4729-6/99

4.43.38.7

MERCADO

4712-1/00

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios minimercados, mercearias e
armazéns

4729-6/99

4712-1/00

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios minimercados, mercearias e
armazéns
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4755-5/02

4729-6/99

4712-1/00

4789-0/02

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
4729-6/99
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios 4712-1/00
minimercados, mercearias e
armazéns

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios minimercados, mercearias e
armazéns

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
4.43.40.9

Descrição CAE

CNAE 2.0

ATELIÊ DE PINTURA

9002-7/01

Descrição CNAE 2.0
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

CNAE 2.1
9002-7/01

Descrição CNAE 2.1
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

CNAE 2.2
9002-7/01

Descrição CNAE 2.2
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

CNAE 2.3
9002-7/01

Descrição CNAE 2.3
Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e
escritores

4.43.41.7

ARTIGOS PARA PRESENTE 4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4.43.42.5

ARTIGOS PROMOCIONAIS

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos

4.43.44.1

ARTIGO CARNAVALESCO

4763-6/01

Comércio varejista de brinquedos e
4763-6/01
artigos recreativos

Comércio varejista de brinquedos e
4763-6/01
artigos recreativos

Comércio varejista de brinquedos
4763-6/01
e artigos recreativos

Comércio varejista de brinquedos
e artigos recreativos

4.43.45.0

ARTIGOS UTILIDADES E
PRODUTOS EMBALADOSCOMERCIO VAREJISTA

4713-0/02

Lojas de variedades, exceto lojas
de departamentos ou magazines

4713-0/02

Lojas de variedades, exceto lojas de
4713-0/02
departamentos ou magazines

Lojas de variedades, exceto lojas
de departamentos ou magazines

Lojas de variedades, exceto lojas
de departamentos ou magazines

4.43.46.8

ARTIGOS EXOTÉRICOS

4789-0/99

4.43.47.6

GELO - COMERCIO
VAREJISTA

4729-6/99

4.43.48.4

PALHA - ARTIGOS COMERCIO VAREJISTA

4759-8/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
4789-0/99
anteriormente
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
4729-6/99
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não
4759-8/99
especificados anteriormente

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
4789-0/99
anteriormente
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
4729-6/99
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros artigos
de uso doméstico não especificados 4759-8/99
anteriormente

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

4.43.49.2

ARTIGOS PARA BEBÊS COMERCIO VAREJISTA

4772-5/00

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene 4772-5/00
pessoal

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene 4772-5/00
pessoal

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
4772-5/00
higiene pessoal

Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de
higiene pessoal

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4763-6/02

Comércio varejista de artigos
esportivos

4763-6/02

Comércio varejista de artigos
esportivos

4763-6/02

Comércio varejista de artigos
esportivos

4763-6/02

Comércio varejista de artigos
esportivos

4723-7/00

Comércio varejista de bebidas

4723-7/00

Comércio varejista de bebidas

4723-7/00

Comércio varejista de bebidas

4723-7/00

Comércio varejista de bebidas

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4729-6/02

Comércio varejista de mercadorias
em lojas de conveniência

4729-6/02

Comércio varejista de mercadorias
4729-6/02
em lojas de conveniência

Comércio varejista de mercadorias
em lojas de conveniência

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4.43.50.6

4.43.51.4
4.43.52.2

4.43.53.0

MATERIAL PARA
ESCRITÓRIO - COMERCIO
VAREJISTA
ARTIGOS PARA CULTURA
FÍSICA - COMERCIO
VAREJISTA
ÁGUA-COMERCIO
VAREJISTA

MATERIAL DIDÁTICO PARA
EXPERIÊNCIAS ESCOLARES - 4761-0/03
COMERCIO VAREJISTA

4.43.54.9

LOJA DE CONVENIÊNCIA

4729-6/99

4.43.55.7

CARVÃO VEGETAL
EMBALADO - COMERCIO
VAREJISTA

4789-0/99

4.43.56.5

ARTIGOS ERÓTICOS COMERCIO VAREJISTA

4789-0/99

4.43.57.3

CARTÕES TELEFÔNICOS COMERCIO VAREJISTA

4789-0/99

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4789-0/99

4789-0/99

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
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4789-0/99

4789-0/99

4789-0/99

4713-0/02

4789-0/99

4729-6/99

4759-8/99

4789-0/99

4789-0/99

4789-0/99

Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou
especializado em produtos
alimentícios não especificados
anteriormente
Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
4.43.58.1

Descrição CAE
PRODUTOS (COMÉRCIO
MEDIANTE AUTORIZAÇÃO
TRANSITÓRIA)

CNAE 2.0
4789-0/99

Descrição CNAE 2.0
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

CNAE 2.1
4789-0/99

Descrição CNAE 2.1
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

CNAE 2.2
4789-0/99

Descrição CNAE 2.2
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

CNAE 2.3
4789-0/99

Descrição CNAE 2.3
Comércio varejista de outros
produtos não especificados
anteriormente

4.43.59.0

LOJA DE DEPARTAMENTO
SEM ALIMENTOS/BEBIDAS

4713-0/01

Lojas de departamentos ou
magazines

4713-0/01

Lojas de departamentos ou
magazines

4713-0/01

Lojas de departamentos ou
magazines

4713-0/04

Lojas de departamentos ou
magazines, exceto lojas francas
(Duty free)

4.43.60.3

LOJA DE DEPARTAMENTO
4713-0/01
COM ALIMENTOS/BEBIDAS

Lojas de departamentos ou
magazines

4713-0/01

Lojas de departamentos ou
magazines

4713-0/01

Lojas de departamentos ou
magazines

4713-0/04

Lojas de departamentos ou
magazines, exceto lojas francas
(Duty free)

4.43.60.3

LOJA DE DEPARTAMENTO
4713-0/03
COM ALIMENTOS/BEBIDAS

Lojas duty free de aeroportos
internacionais

4713-0/03

Lojas duty free de aeroportos
internacionais

4713-0/03

Lojas duty free de aeroportos
internacionais

4713-0/05

Lojas Francas (Duty Free) de
aeroportos, portos e em fronteiras
terrestres

4921-3/02

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal em região
metropolitana

4921-3/02

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal em região
metropolitana

4921-3/02

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal em região
metropolitana

4921-3/02

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal em região
metropolitana

4922-1/01

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, exceto em região
metropolitana

4922-1/01

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, exceto em região
metropolitana

4922-1/01

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, exceto em região
metropolitana

4922-1/01

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, exceto em região
metropolitana

4922-1/02

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
interestadual

4922-1/02

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
interestadual

4922-1/02

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
interestadual

4922-1/02

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
interestadual

5111-1/00

Transporte aéreo de passageiros
regular

5111-1/00

Transporte aéreo de passageiros
regular

5111-1/00

Transporte aéreo de passageiros
regular

5111-1/00

Transporte aéreo de passageiros
regular

5120-0/00

Transporte aéreo de carga

5120-0/00

Transporte aéreo de carga

5120-0/00

Transporte aéreo de carga

5120-0/00

Transporte aéreo de carga

5011-4/01

Transporte marítimo de cabotagem 5011-4/01
Carga

Transporte marítimo de cabotagem 5011-4/01
Carga

Transporte marítimo de
cabotagem - Carga

5011-4/01

Transporte marítimo de
cabotagem - Carga

5011-4/02

Transporte marítimo de cabotagem 5011-4/02
passageiros

Transporte marítimo de cabotagem 5011-4/02
passageiros

Transporte marítimo de
cabotagem - passageiros

5011-4/02

Transporte marítimo de
cabotagem - passageiros

5012-2/01

Transporte marítimo de longo curso 5012-2/01
Carga

Transporte marítimo de longo curso 5012-2/01
Carga

Transporte marítimo de longo
curso - Carga

5012-2/01

Transporte marítimo de longo
curso - Carga

5012-2/02

Transporte marítimo de longo curso 5012-2/02
Passageiros

Transporte marítimo de longo curso 5012-2/02
Passageiros

Transporte marítimo de longo
curso - Passageiros

5012-2/02

Transporte marítimo de longo
curso - Passageiros

4.44.03.0

TRANSPORTE MARÍTIMO
EXCETO NO ÂMBITO
MUNICIPAL

5021-1/02

Transporte por navegação interior
de carga, intermunicipal,
5021-1/02
interestadual e internacional, exceto
travessia

Transporte por navegação interior
de carga, intermunicipal,
5021-1/02
interestadual e internacional, exceto
travessia

4.44.03.0

TRANSPORTE MARÍTIMO
EXCETO NO ÂMBITO
MUNICIPAL

5022-0/02

Transporte por navegação interior
de passageiros em linhas regulares,
5022-0/02
intermunicipal, interestadual e
internacional, exceto travessia

Transporte por navegação interior
de passageiros em linhas regulares,
5022-0/02
intermunicipal, interestadual e
internacional, exceto travessia

Transporte por navegação interior
de carga, intermunicipal,
5021-1/02
interestadual e internacional,
exceto travessia
Transporte por navegação interior
de passageiros em linhas
regulares, intermunicipal,
5022-0/02
interestadual e internacional,
exceto travessia

4.44.01.4

4.44.01.4

4.44.01.4

4.44.02.2

4.44.02.2

4.44.03.0

4.44.03.0

4.44.03.0

4.44.03.0

TRANSPORTE COLETIVO
RODOVIÁRIO DE
PASSAGEIROS
INTERMUNICIPAL/INTEREST
ADUAL
TRANSPORTE COLETIVO
RODOVIÁRIO DE
PASSAGEIROS
INTERMUNICIPAL/INTEREST
ADUAL
TRANSPORTE COLETIVO
RODOVIÁRIO DE
PASSAGEIROS
INTERMUNICIPAL/INTEREST
ADUAL
TRANSPORTE AÉREO
EXCETO NO ÂMBITO
MUNICIPAL
TRANSPORTE AÉREO
EXCETO NO ÂMBITO
MUNICIPAL
TRANSPORTE MARÍTIMO
EXCETO NO ÂMBITO
MUNICIPAL
TRANSPORTE MARÍTIMO
EXCETO NO ÂMBITO
MUNICIPAL
TRANSPORTE MARÍTIMO
EXCETO NO ÂMBITO
MUNICIPAL
TRANSPORTE MARÍTIMO
EXCETO NO ÂMBITO
MUNICIPAL
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Transporte por navegação interior
de carga, intermunicipal,
interestadual e internacional,
exceto travessia
Transporte por navegação interior
de passageiros em linhas
regulares, intermunicipal,
interestadual e internacional,
exceto travessia

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE
4.44.03.0

4.44.03.0

Descrição CAE
TRANSPORTE MARÍTIMO
EXCETO NO ÂMBITO
MUNICIPAL
TRANSPORTE MARÍTIMO
EXCETO NO ÂMBITO
MUNICIPAL

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2
Transporte por navegação de
travessia intermunicipal,
interestadual e internacional

CNAE 2.3

5091-2/02

Transporte por navegação de
travessia, intermunicipal

5091-2/02

Transporte por navegação de
travessia, intermunicipal

5091-2/02

5099-8/01

Transporte aquaviário para
passeios turísticos

5099-8/01

Transporte aquaviário para passeios
5099-8/01
turísticos

Transporte aquaviário para
passeios turísticos

5099-8/01

Transporte aquaviário para
passeios turísticos

5099-8/01

Transporte aquaviário para passeios
5099-8/01
turísticos

Transporte aquaviário para
passeios turísticos

5099-8/01

Transporte aquaviário para
passeios turísticos

5091-2/02

Descrição CNAE 2.3
Transporte por navegação de
travessia intermunicipal,
interestadual e internacional

4.44.03.0

TRANSPORTE MARÍTIMO
EXCETO NO ÂMBITO
MUNICIPAL

5099-8/01

Transporte aquaviário para
passeios turísticos

4.44.03.0

TRANSPORTE MARÍTIMO
EXCETO NO ÂMBITO
MUNICIPAL

5099-8/99

Outros transportes aquaviários não
5099-8/99
especificados anteriormente

Outros transportes aquaviários não
especificados anteriormente

5099-8/99

Outros transportes aquaviários
não especificados anteriormente

5099-8/99

Outros transportes aquaviários
não especificados anteriormente

4.44.04.9

RADIODIFUSÃO

6010-1/00

Atividades de rádio

6010-1/00

Atividades de rádio

6010-1/00

Atividades de rádio

6010-1/00

Atividades de rádio

4.44.06.5

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CARRO TANQUE
4930-2/03
INTERMUNICIPAL/INTEREST
ADUAL

Transporte rodoviário de produtos
perigosos

4930-2/03

Transporte rodoviário de produtos
perigosos

4930-2/03

Transporte rodoviário de produtos
4930-2/03
perigosos

Transporte rodoviário de produtos
perigosos

4.44.07.3

TRANSPORTE INTERMODAL
CARGAS UNITÁRIO
4930-2/02
ITERMUNICIPAL/INTERESTA
DUAL

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

Transporte dutoviário

4940-0/00

Transporte dutoviário

4940-0/00

Transporte dutoviário

4940-0/00

Transporte dutoviário

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4.44.08.1

TRANSPORTE POR
TUBULAÇÕES OU DUTOS
EXCETO NO ÂMBITO
MUNICIPAL

4940-0/00

4.44.15.4

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL/INTEREST
4930-2/02
ADUAL DE
ALIMENTOS/BEBIDAS

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4.44.16.2

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL/INTEREST
4930-2/02
ADUAL DE PRODUTOS DE
HIGIENE/SANEANTES

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4.44.17.0

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL/INTEREST 4930-2/02
ADUAL DE MEDICAMENTOS

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4.44.18.9

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL/INTEREST
4930-2/02
ADUAL DE PRODUTOS PARA
SAÚDE

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4.44.19.7

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL/INTEREST
4930-2/02
ADUAL DE PRODUTOS DE
PERFUMARIA/COSMÉTICOS

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional
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CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

4.44.20.0

Descrição CAE

CNAE 2.0

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL/INTEREST
4930-2/02
ADUAL DE CARGAS SEM
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional

4.44.21.9

TRANSPORTE ROD
INTERMUN/INTEREST
MATERIAL BIOLOGICO

4930-2/02

5.10.01.7
5.10.02.5

CULTURA DE BANANA
CULTURA DE LARANJA

0133-4/02
0131-8/00

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional
Cultivo de banana
Cultivo de laranja

5.10.03.3

CULTURA DE TANGERINA

0133-4/04

5.10.04.1

CULTURA DO LIMÃO

5.10.05.0

CULTURA DA UVA

5.10.06.8

CULTURA DO MARMELO

0133-4/99

5.10.07.6

CULTURA DA GOIABA

0133-4/99

5.10.08.4

CULTURA DO CAQUI

0133-4/99

5.10.09.2
5.10.10.6
5.10.11.4
5.10.12.2

CULTURA DO ABACAXI
CULTURA DO COCO
CULTURA DO CAFÉ
CULTURA DO CACAU
CULTURA DA ERVA MATE E
CHÁ
CULTURA DO ALGODÃO
CULTURA DO ALHO
CULTURA DA CEBOLA
CULTURA DO TOMATE
CULTURA DA BATATA
CULTURA DO ARROZ
CULTURA DO FEIJÃO
CULTURA DA CANA DE
AÇÚCAR
CULTURA DA MANDIOCA E
AIPIM
CULTURA DO MILHO
CULTURA DO TRIGO
CULTURA DA SOJA
CULTURA DO AMENDOIM
CULTURA DO GIRASSOL
CULTURA DA MAMONA
CULTURA DO FUMO
HORTICULTURA VERDURAS
E HORTALIÇAS
HORTICULTURA VERDURAS
E HORTALIÇAS

5.10.13.0
5.10.14.9
5.10.15.7
5.10.16.5
5.10.17.3
5.10.18.1
5.10.19.0
5.10.20.3
5.10.21.1
5.10.22.0
5.10.23.8
5.10.24.6
5.10.25.4
5.10.26.2
5.10.27.0
5.10.28.9
5.10.29.7
5.10.30.0
5.10.30.0
5.10.31.9

0133-4/02
0131-8/00

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional
Cultivo de banana
Cultivo de laranja

0133-4/02
0131-8/00

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional
Cultivo de banana
Cultivo de laranja

0133-4/02
0131-8/00

Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional
Cultivo de banana
Cultivo de laranja

Cultivo de cítricos, exceto laranja

0133-4/04

Cultivo de cítricos, exceto laranja

0133-4/04

Cultivo de cítricos, exceto laranja

0133-4/04

Cultivo de cítricos, exceto laranja

0133-4/04

Cultivo de cítricos, exceto laranja

0132-6/00

0119-9/01
0133-4/05
0134-2/00
0135-1/00

Cultivo de uva
Cultivo de frutas de lavoura
permanente não especificadas
anteriormente
Cultivo de frutas de lavoura
permanente não especificadas
anteriormente
Cultivo de frutas de lavoura
permanente não especificadas
anteriormente
Cultivo de abacaxi
Cultivo de coco-da-baia
Cultivo de café
Cultivo de cacau

0133-4/04

Cultivo de cítricos, exceto laranja

0132-6/00

0119-9/01
0133-4/05
0134-2/00
0135-1/00

Cultivo de uva
Cultivo de frutas de lavoura
permanente não especificadas
anteriormente
Cultivo de frutas de lavoura
permanente não especificadas
anteriormente
Cultivo de frutas de lavoura
permanente não especificadas
anteriormente
Cultivo de abacaxi
Cultivo de coco-da-baia
Cultivo de café
Cultivo de cacau

0133-4/04

Cultivo de cítricos, exceto laranja

0133-4/04

Cultivo de cítricos, exceto laranja

0132-6/00

0132-6/00

0119-9/01
0133-4/05
0134-2/00
0135-1/00

Cultivo de uva
Cultivo de frutas de lavoura
permanente não especificadas
anteriormente
Cultivo de frutas de lavoura
permanente não especificadas
anteriormente
Cultivo de frutas de lavoura
permanente não especificadas
anteriormente
Cultivo de abacaxi
Cultivo de coco-da-baia
Cultivo de café
Cultivo de cacau

0119-9/01
0133-4/05
0134-2/00
0135-1/00

Cultivo de uva
Cultivo de frutas de lavoura
permanente não especificadas
anteriormente
Cultivo de frutas de lavoura
permanente não especificadas
anteriormente
Cultivo de frutas de lavoura
permanente não especificadas
anteriormente
Cultivo de abacaxi
Cultivo de coco-da-baia
Cultivo de café
Cultivo de cacau

0139-3/02
0112-1/01
0119-9/02
0119-9/04
0119-9/09
0119-9/03
0111-3/01
0119-9/05

Cultivo de erva-mate

0139-3/02

Cultivo de algodão herbáceo
Cultivo de alho
Cultivo de cebola
Cultivo de tomate rasteiro
Cultivo de batata-inglesa
Cultivo de arroz
Cultivo de feijão

0112-1/01
0119-9/02
0119-9/04
0119-9/09
0119-9/03
0111-3/01
0119-9/05

Cultivo de erva-mate

0139-3/02

Cultivo de erva-mate

0139-3/02

Cultivo de erva-mate

Cultivo de algodão herbáceo
Cultivo de alho
Cultivo de cebola
Cultivo de tomate rasteiro
Cultivo de batata-inglesa
Cultivo de arroz
Cultivo de feijão

0112-1/01
0119-9/02
0119-9/04
0119-9/09
0119-9/03
0111-3/01
0119-9/05

Cultivo de algodão herbáceo
Cultivo de alho
Cultivo de cebola
Cultivo de tomate rasteiro
Cultivo de batata-inglesa
Cultivo de arroz
Cultivo de feijão

0112-1/01
0119-9/02
0119-9/04
0119-9/09
0119-9/03
0111-3/01
0119-9/05

Cultivo de algodão herbáceo
Cultivo de alho
Cultivo de cebola
Cultivo de tomate rasteiro
Cultivo de batata-inglesa
Cultivo de arroz
Cultivo de feijão

0113-0/00

Cultivo de cana-de-açúcar

0113-0/00

Cultivo de cana-de-açúcar

0113-0/00

Cultivo de cana-de-açúcar

0113-0/00

Cultivo de cana-de-açúcar

0119-9/06
0111-3/02
0111-3/03
0115-6/00
0116-4/01
0116-4/02
0116-4/03
0114-8/00

Cultivo de mandioca

0119-9/06

Cultivo de mandioca

0119-9/06

Cultivo de mandioca

0119-9/06

Cultivo de mandioca

Cultivo de milho
Cultivo de trigo
Cultivo de soja
Cultivo de amendoim
Cultivo de girassol
Cultivo de mamona
Cultivo de fumo

0111-3/02
0111-3/03
0115-6/00
0116-4/01
0116-4/02
0116-4/03
0114-8/00

Cultivo de milho
Cultivo de trigo
Cultivo de soja
Cultivo de amendoim
Cultivo de girassol
Cultivo de mamona
Cultivo de fumo

0111-3/02
0111-3/03
0115-6/00
0116-4/01
0116-4/02
0116-4/03
0114-8/00

Cultivo de milho
Cultivo de trigo
Cultivo de soja
Cultivo de amendoim
Cultivo de girassol
Cultivo de mamona
Cultivo de fumo

0111-3/02
0111-3/03
0115-6/00
0116-4/01
0116-4/02
0116-4/03
0114-8/00

Cultivo de milho
Cultivo de trigo
Cultivo de soja
Cultivo de amendoim
Cultivo de girassol
Cultivo de mamona
Cultivo de fumo

0121-1/01

Horticultura, exceto morango

0121-1/01

Horticultura, exceto morango

0121-1/01

Horticultura, exceto morango

0121-1/01

Horticultura, exceto morango

0139-3/03

Cultivo de pimenta-do-reino

0139-3/03

Cultivo de pimenta-do-reino

0139-3/03

Cultivo de pimenta-do-reino

0139-3/03

Cultivo de pimenta-do-reino

Cultivo de flores e plantas
ornamentais

0122-9/00

Cultivo de flores e plantas
ornamentais

0122-9/00

Cultivo de flores e plantas
ornamentais

0122-9/00

Cultivo de flores e plantas
ornamentais

FLORICULTURA, FLORES E
0122-9/00
MUDAS ORNAMENTAIS

4930-2/02

0133-4/99

0133-4/99

0133-4/99
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4930-2/02

0133-4/99

0133-4/99

0133-4/99

4930-2/02

0133-4/99

0133-4/99

0133-4/99

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

5.10.32.7

CULTURA DE CEREAIS

0111-3/99

5.10.33.5
5.10.33.5
5.10.33.5
5.10.33.5
5.10.33.5
5.10.33.5
5.10.33.5
5.10.33.5
5.10.33.5
5.10.33.5
5.10.33.5
5.10.33.5

AGRICULTURA EM GERAL
AGRICULTURA EM GERAL
AGRICULTURA EM GERAL
AGRICULTURA EM GERAL
AGRICULTURA EM GERAL
AGRICULTURA EM GERAL
AGRICULTURA EM GERAL
AGRICULTURA EM GERAL
AGRICULTURA EM GERAL
AGRICULTURA EM GERAL
AGRICULTURA EM GERAL
AGRICULTURA EM GERAL

0112-1/02
0119-9/07
0119-9/08
0121-1/02
0133-4/01
0133-4/03
0133-4/06
0133-4/07
0133-4/08
0133-4/09
0133-4/10
0133-4/11

5.10.33.5

AGRICULTURA EM GERAL

0141-5/01

Produção de sementes certificadas,
0141-5/01
exceto de forrageiras para pasto

Produção de sementes certificadas,
0141-5/01
exceto de forrageiras para pasto

Produção de sementes
certificadas, exceto de forrageiras 0141-5/01
para pasto

Produção de sementes
certificadas, exceto de forrageiras
para pasto

5.10.33.5

AGRICULTURA EM GERAL

0141-5/02

Produção de sementes certificadas
de forrageiras para formação de
0141-5/02
pasto

Produção de sementes certificadas
de forrageiras para formação de
pasto

0141-5/02

Produção de sementes
certificadas de forrageiras para
formação de pasto

0141-5/02

Produção de sementes
certificadas de forrageiras para
formação de pasto

5.10.33.5

AGRICULTURA EM GERAL

0142-3/00

Produção de mudas e outras
formas de propagação vegetal,
certificadas

Produção de mudas e outras formas
0142-3/00
de propagação vegetal, certificadas

Produção de mudas e outras
formas de propagação vegetal,
certificadas

0142-3/00

Produção de mudas e outras
formas de propagação vegetal,
certificadas

5.10.33.5

AGRICULTURA EM GERAL

0161-0/03

5.10.33.5

AGRICULTURA EM GERAL

0161-0/99

5.10.33.5

AGRICULTURA EM GERAL

0220-9/03

5.10.33.5

AGRICULTURA EM GERAL

0220-9/05

5.10.34.3

CULTURA DE ALGAS

0311-6/03

Coleta de outros produtos marinhos 0311-6/03

Coleta de outros produtos marinhos 0311-6/03

0312-4/03

Coleta de outros produtos aquáticos
0312-4/03
de água doce

Coleta de outros produtos aquáticos
0312-4/03
de água doce

Serviço de preparação de terreno,
cultivo e colheita
Atividades de apoio à agricultura
não especificadas anteriormente
Coleta de castanha-do-pará em
florestas nativas
Coleta de palmito em florestas
nativas
Coleta de outros produtos
marinhos
Coleta de outros produtos
aquáticos de água doce

5.11.01.3

EXTRAÇÃO DE ERVAS E/OU
0139-3/01
RAÍZES MEDICINAIS

Cultivo de chá-da-índia

Cultivo de chá-da-índia

Cultivo de chá-da-índia

5.11.01.3

EXTRAÇÃO DE ERVAS E/OU
0139-3/04
RAÍZES MEDICINAIS

Cultivo de plantas para condimento,
0139-3/04
exceto pimenta-do-reino

Cultivo de plantas para condimento,
0139-3/04
exceto pimenta-do-reino

5.11.01.3

EXTRAÇÃO DE ERVAS E/OU
0210-1/99
RAÍZES MEDICINAIS

Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

5.11.01.3

EXTRAÇÃO DE ERVAS E/OU
0220-9/99
RAÍZES MEDICINAIS

Coleta de produtos não-madeireiros
não especificados anteriormente
0220-9/99
em florestas nativas

Coleta de produtos não-madeireiros
não especificados anteriormente em 0220-9/99
florestas nativas

Coleta de produtos nãomadeireiros não especificados
0220-9/99
anteriormente em florestas nativas

Coleta de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas nativas

Cultivo de dendê

0139-3/05

Cultivo de dendê

0139-3/05

Cultivo de dendê

0139-3/05

Cultivo de dendê

Cultivo de seringueira

0139-3/06

Cultivo de seringueira

0139-3/06

Cultivo de seringueira

0139-3/06

Cultivo de seringueira

5.10.34.3

5.11.02.1
5.11.02.1

CULTURA DE ALGAS

EXTRAÇÃO DE PRODUTOS
0139-3/05
OLEAGINOSOS
EXTRAÇÃO DE PRODUTOS
0139-3/06
OLEAGINOSOS

Descrição CNAE 2.0
Cultivo de outros cereais não
especificados anteriormente
Cultivo de juta
Cultivo de melão
Cultivo de melancia
Cultivo de morango
Cultivo de açaí
Cultivo de caju
Cultivo de guaraná
Cultivo de maçã
Cultivo de mamão
Cultivo de maracujá
Cultivo de manga
Cultivo de pêssego

Serviço de preparação de terreno,
cultivo e colheita
Atividades de apoio à agricultura
não especificadas anteriormente
Coleta de castanha-do-pará em
florestas nativas
Coleta de palmito em florestas
nativas

CNAE 2.1
0111-3/99
0112-1/02
0119-9/07
0119-9/08
0121-1/02
0133-4/01
0133-4/03
0133-4/06
0133-4/07
0133-4/08
0133-4/09
0133-4/10
0133-4/11

0142-3/00

0161-0/03
0161-0/99
0220-9/03
0220-9/05

0139-3/01

0210-1/99

Descrição CNAE 2.1
Cultivo de outros cereais não
especificados anteriormente
Cultivo de juta
Cultivo de melão
Cultivo de melancia
Cultivo de morango
Cultivo de açaí
Cultivo de caju
Cultivo de guaraná
Cultivo de maçã
Cultivo de mamão
Cultivo de maracujá
Cultivo de manga
Cultivo de pêssego

Serviço de preparação de terreno,
cultivo e colheita
Atividades de apoio à agricultura
não especificadas anteriormente
Coleta de castanha-do-pará em
florestas nativas
Coleta de palmito em florestas
nativas
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CNAE 2.2
0111-3/99
0112-1/02
0119-9/07
0119-9/08
0121-1/02
0133-4/01
0133-4/03
0133-4/06
0133-4/07
0133-4/08
0133-4/09
0133-4/10
0133-4/11

0161-0/03
0161-0/99
0220-9/03
0220-9/05

0139-3/01

0210-1/99

Descrição CNAE 2.2
Cultivo de outros cereais não
especificados anteriormente
Cultivo de juta
Cultivo de melão
Cultivo de melancia
Cultivo de morango
Cultivo de açaí
Cultivo de caju
Cultivo de guaraná
Cultivo de maçã
Cultivo de mamão
Cultivo de maracujá
Cultivo de manga
Cultivo de pêssego

Cultivo de plantas para
condimento, exceto pimenta-doreino
Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

CNAE 2.3
0111-3/99
0112-1/02
0119-9/07
0119-9/08
0121-1/02
0133-4/01
0133-4/03
0133-4/06
0133-4/07
0133-4/08
0133-4/09
0133-4/10
0133-4/11

0161-0/03
0161-0/99
0220-9/03
0220-9/05
0311-6/03
0312-4/03
0139-3/01
0139-3/04

0210-1/99

Descrição CNAE 2.3
Cultivo de outros cereais não
especificados anteriormente
Cultivo de juta
Cultivo de melão
Cultivo de melancia
Cultivo de morango
Cultivo de açaí
Cultivo de caju
Cultivo de guaraná
Cultivo de maçã
Cultivo de mamão
Cultivo de maracujá
Cultivo de manga
Cultivo de pêssego

Serviço de preparação de terreno,
cultivo e colheita
Atividades de apoio à agricultura
não especificadas anteriormente
Coleta de castanha-do-pará em
florestas nativas
Coleta de palmito em florestas
nativas
Coleta de outros produtos
marinhos
Coleta de outros produtos
aquáticos de água doce
Cultivo de chá-da-índia
Cultivo de plantas para
condimento, exceto pimenta-doreino
Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0
Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1
Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2
Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas
Coleta de látex em florestas
nativas

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3
Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas
Coleta de látex em florestas
nativas

5.11.02.1

EXTRAÇÃO DE PRODUTOS
0210-1/99
OLEAGINOSOS

5.11.02.1

EXTRAÇÃO DE PRODUTOS
0220-9/04
OLEAGINOSOS

Coleta de látex em florestas nativas 0220-9/04

Coleta de látex em florestas nativas 0220-9/04

5.11.02.1

EXTRAÇÃO DE PRODUTOS
0220-9/99
OLEAGINOSOS

Coleta de produtos não-madeireiros
não especificados anteriormente
0220-9/99
em florestas nativas

Coleta de produtos não-madeireiros
não especificados anteriormente em 0220-9/99
florestas nativas

Coleta de produtos nãomadeireiros não especificados
0220-9/99
anteriormente em florestas nativas

Coleta de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas nativas

5.11.03.0

EXTRAÇÃO DE PRODUTOS
0210-1/99
CERÍFICOS

Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

5.11.03.0

EXTRAÇÃO DE PRODUTOS
0220-9/99
CERÍFICOS

Coleta de produtos não-madeireiros
não especificados anteriormente
0220-9/99
em florestas nativas

Coleta de produtos não-madeireiros
não especificados anteriormente em 0220-9/99
florestas nativas

Coleta de produtos nãomadeireiros não especificados
0220-9/99
anteriormente em florestas nativas

Coleta de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas nativas

5.11.04.8

EXTRAÇÃO DE PRODUTOS
0210-1/09
TANANTES E TINTORIAIS

5.11.04.8

EXTRAÇÃO DE PRODUTOS
0210-1/99
TANANTES E TINTORIAIS

Produção de casca de acácia-negra
0210-1/09
- florestas plantadas
Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
0210-1/99
anteriormente em florestas
plantadas

Produção de casca de acácia-negra 0210-1/09
florestas plantadas
Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
0210-1/99
anteriormente em florestas
plantadas

Produção de casca de acácianegra - florestas plantadas
Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

Produção de casca de acácianegra - florestas plantadas
Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

5.11.04.8

EXTRAÇÃO DE PRODUTOS
0220-9/99
TANANTES E TINTORIAIS

Coleta de produtos não-madeireiros
não especificados anteriormente
0220-9/99
em florestas nativas

Coleta de produtos não-madeireiros
não especificados anteriormente em 0220-9/99
florestas nativas

Coleta de produtos nãomadeireiros não especificados
0220-9/99
anteriormente em florestas nativas

Coleta de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas nativas

0210-1/01

Cultivo de eucalipto

0210-1/01

Cultivo de eucalipto

0210-1/01

Cultivo de eucalipto

0210-1/01

Cultivo de eucalipto

0210-1/02

Cultivo de acácia-negra

0210-1/02

Cultivo de acácia-negra

0210-1/02

Cultivo de acácia-negra

0210-1/02

Cultivo de acácia-negra

0210-1/03

Cultivo de pinus

0210-1/03

Cultivo de pinus

0210-1/03

Cultivo de pinus

0210-1/03

Cultivo de pinus

0210-1/04

Cultivo de teca

0210-1/04

Cultivo de teca

0210-1/04

Cultivo de teca

0210-1/04

Cultivo de teca

5.11.05.6
5.11.05.6
5.11.05.6
5.11.05.6
5.11.05.6
5.11.05.6
5.11.05.6
5.11.06.4

EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM
TORAS E LENHA
EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM
TORAS E LENHA
EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM
TORAS E LENHA
EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM
TORAS E LENHA

EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM
0210-1/05
TORAS E LENHA
EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM
0210-1/07
TORAS E LENHA
EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM
0220-9/01
TORAS E LENHA
EXTR DE BAMBU, JUNCO,
VIME, PALHA E PRODUTOS 0220-9/01
SIMILARES

Cultivo de espécies madeireiras,
exceto eucalipto, acácia-negra,
pinus e teca
Extração de madeira em florestas
plantadas
Extração de madeira em florestas
nativas

0210-1/99

0210-1/99

0210-1/05
0210-1/07
0220-9/01

Cultivo de espécies madeireiras,
exceto eucalipto, acácia-negra,
pinus e teca
Extração de madeira em florestas
plantadas
Extração de madeira em florestas
nativas

0210-1/99

0210-1/99

0210-1/05
0210-1/07
0220-9/01

0210-1/99

0220-9/04

0210-1/99

0210-1/09

0210-1/99

Cultivo de espécies madeireiras,
exceto eucalipto, acácia-negra,
0210-1/05
pinus e teca
Extração de madeira em florestas
0210-1/07
plantadas
Extração de madeira em florestas
0220-9/01
nativas

Cultivo de espécies madeireiras,
exceto eucalipto, acácia-negra,
pinus e teca
Extração de madeira em florestas
plantadas
Extração de madeira em florestas
nativas

Extração de madeira em florestas
nativas

0220-9/01

Extração de madeira em florestas
nativas

0220-9/01

Extração de madeira em florestas
0220-9/01
nativas

Extração de madeira em florestas
nativas

0210-1/99

Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

0210-1/99

Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

5.11.07.2

EXTRAÇÃO DE COROA
GUAXIMA CARRAPICHO
MALVA E PIAÇABA

0210-1/99

Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

5.11.07.2

EXTRAÇÃO DE COROA
GUAXIMA CARRAPICHO
MALVA E PIAÇABA

0220-9/99

Coleta de produtos não-madeireiros
não especificados anteriormente
0220-9/99
em florestas nativas

Coleta de produtos não-madeireiros
não especificados anteriormente em 0220-9/99
florestas nativas

Coleta de produtos nãomadeireiros não especificados
0220-9/99
anteriormente em florestas nativas

Coleta de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas nativas

5.11.08.0

EXTRAÇÃO DE LINHO E
RAMI EM BRUTO

0112-1/99

Cultivo de outras fibras de lavoura
temporária não especificadas
anteriormente

Cultivo de outras fibras de lavoura
temporária não especificadas
anteriormente

Cultivo de outras fibras de lavoura
temporária não especificadas
0112-1/99
anteriormente

Cultivo de outras fibras de lavoura
temporária não especificadas
anteriormente

0112-1/99
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0112-1/99

0210-1/99

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

5.11.09.9

EXTRAÇÃO DE CRINA
VEGETAL, PAINA E OUTRAS 0210-1/99
FIBRAS VEGETAIS

5.11.09.9

EXTRAÇÃO DE CRINA
VEGETAL, PAINA E OUTRAS 0220-9/99
FIBRAS VEGETAIS

5.11.10.2
5.11.10.2
5.11.10.2
5.11.10.2
5.11.11.0
5.11.11.0

EXTRAÇÃO DO CARVÃO
VEGETAL
EXTRAÇÃO DO CARVÃO
VEGETAL
EXTRAÇÃO DO CARVÃO
VEGETAL
EXTRAÇÃO DO CARVÃO
VEGETAL
EXTRAÇÃO DE ALGAS
EXTRAÇÃO DE ALGAS

Produção de carvão vegetal florestas plantadas
Produção de carvão vegetal florestas plantadas
Produção de carvão vegetal florestas nativas
Produção de carvão vegetal florestas nativas

Produção de carvão vegetal florestas plantadas
Produção de carvão vegetal florestas plantadas
Produção de carvão vegetal florestas nativas
Produção de carvão vegetal florestas nativas

Produção de carvão vegetal florestas plantadas
Produção de carvão vegetal florestas plantadas
Produção de carvão vegetal florestas nativas
Produção de carvão vegetal florestas nativas
Coleta de outros produtos
marinhos
Coleta de outros produtos
aquáticos de água doce
Cultivo de mudas em viveiros
florestais

Conservação de florestas nativas

0220-9/06

Conservação de florestas nativas

0151-2/01

Criação de bovinos para corte

0151-2/01

Criação de bovinos para corte

0151-2/01

Criação de bovinos para corte

0151-2/01

Criação de bovinos para corte

0151-2/02

Criação de bovinos para leite

0151-2/02

Criação de bovinos para leite

0151-2/02

Criação de bovinos para leite

0151-2/02

Criação de bovinos para leite

0152-1/02

Criação de eqüinos

0152-1/02

Criação de eqüinos

0152-1/02

Criação de eqüinos

0152-1/02

Criação de eqüinos

0152-1/03

Criação de asininos e muares

0152-1/03

Criação de asininos e muares

0152-1/03

Criação de asininos e muares

0152-1/03

Criação de asininos e muares

0153-9/01
0154-7/00

Criação de caprinos
Criação de suínos
Criação de ovinos, inclusive para
produção de lã
Criação de ostras e mexilhões em
água salgada e salobra
Criação de ostras e mexilhões em
água doce
Criação de camarões em água
salgada e salobra
Criação de camarões em água
doce
Criação de outros animais não
especificados anteriormente

0153-9/01
0154-7/00

Criação de caprinos
Criação de suínos
Criação de ovinos, inclusive para
produção de lã
Criação de ostras e mexilhões em
água salgada e salobra
Criação de ostras e mexilhões em
água doce
Criação de camarões em água
salgada e salobra

0153-9/01
0154-7/00

Criação de caprinos
Criação de suínos
Criação de ovinos, inclusive para
produção de lã
Criação de ostras e mexilhões em
água salgada e salobra
Criação de ostras e mexilhões em
água doce
Criação de camarões em água
salgada e salobra
Criação de camarões em água
doce
Criação de outros animais não
especificados anteriormente

0153-9/01
0154-7/00

Criação de caprinos
Criação de suínos
Criação de ovinos, inclusive para
produção de lã
Criação de ostras e mexilhões em
água salgada e salobra
Criação de ostras e mexilhões em
água doce
Criação de camarões em água
salgada e salobra
Criação de camarões em água
doce
Criação de outros animais não
especificados anteriormente

Criação de frangos para corte

Criação de frangos para corte

0155-5/01

0322-1/03

0210-1/06

5.13.09.1

CRIAÇÃO DE CRUSTÁCEOS 0321-3/02

5.13.09.1

CRIAÇÃO DE CRUSTÁCEOS 0322-1/02

5.13.13.0

Coleta de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas nativas

0220-9/06

CRIAÇÃO DE MOLUSCOS

5.13.12.1

Coleta de produtos nãomadeireiros não especificados
0220-9/99
anteriormente em florestas nativas

Conservação de florestas nativas

5.13.08.3

5.13.11.3

Coleta de produtos não-madeireiros
não especificados anteriormente em 0220-9/99
florestas nativas

0220-9/06

0321-3/03

5.13.10.5

Coleta de produtos não-madeireiros
não especificados anteriormente
0220-9/99
em florestas nativas

Conservação de florestas nativas

CRIAÇÃO DE MOLUSCOS

CRIAÇÃO DE MINHOCAS E
OUTROS OLIGOQUETOS
CRIAÇÃO DE AVES DE
CORTE
CRIAÇÃO DE AVES DE
POSTURA
CRIAÇÃO DE ABELHAS

0159-8/99
0155-5/01

0210-1/08
0210-1/08
0220-9/02
0220-9/02

0153-9/02
0321-3/03
0322-1/03
0321-3/02

0210-1/08
0220-9/02
0220-9/02

0153-9/02
0321-3/03
0322-1/03
0321-3/02

Criação de camarões em água doce 0322-1/02

0159-8/99

Criação de outros animais não
especificados anteriormente

0159-8/99

0155-5/01

Criação de frangos para corte

0155-5/01

0155-5/04

Criação de aves, exceto galináceos 0155-5/04

Criação de aves, exceto galináceos 0155-5/04

0159-8/01

Apicultura
Criação de outros animais não
especificados anteriormente

0159-8/01

Apicultura
Criação de outros animais não
especificados anteriormente

0159-8/01

0159-8/04

Criação de bicho-da-seda

0159-8/04

CRIAÇÃO DE COELHOS

0159-8/99

5.13.15.6

CRIAÇÃO DO BICHO DA
SEDA

0159-8/04

Criação de bicho-da-seda

0321-3/01

Criação de peixes em água salgada
0321-3/01
e salobra

CRIAÇÃO DE PEIXES

0210-1/08

0322-1/02

5.13.14.8

5.13.16.4

0210-1/99

Descrição CNAE 2.3
Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

0220-9/06

0312-4/03

5.13.08.3

5.13.04.0

CNAE 2.3

Coleta de outros produtos aquáticos
0312-4/03
de água doce
Cultivo de mudas em viveiros
0210-1/06
florestais

0311-6/03

0153-9/02

5.13.03.2

0210-1/99

Descrição CNAE 2.2
Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

Coleta de outros produtos marinhos 0311-6/03

0220-9/02

CRIAÇÃO DE OVINOS

5.13.02.4

CNAE 2.2

Coleta de outros produtos aquáticos
0312-4/03
de água doce
Cultivo de mudas em viveiros
0210-1/06
florestais

0220-9/02

5.13.07.5

5.13.01.6

0210-1/99

Descrição CNAE 2.1
Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

Coleta de outros produtos marinhos 0311-6/03

0210-1/08

5.13.05.9
5.13.06.7

5.12.01.0

CNAE 2.1

Produção de carvão vegetal florestas plantadas
Produção de carvão vegetal florestas plantadas
Produção de carvão vegetal florestas nativas
Produção de carvão vegetal florestas nativas
Coleta de outros produtos
marinhos
Coleta de outros produtos
aquáticos de água doce
Cultivo de mudas em viveiros
florestais

0210-1/08

FLORESTAMENTO E
REFLORESTAMENTO
FLORESTAMENTO E
REFLORESTAMENTO
CRIAÇÃO DE GADO DE
CORTE
CRIAÇÃO DE GADO
LEITEIRO
CRIAÇÃO DE EQÜINOS
CRIAÇÃO DE ASININOS E
MUARES
CRIAÇÃO DE CAPRINOS
CRIAÇÃO DE SUÍNOS

5.12.01.0

Descrição CNAE 2.0
Produção de produtos nãomadeireiros não especificados
anteriormente em florestas
plantadas

0159-8/99

0159-8/99

Criação de peixes em água salgada
0321-3/01
e salobra
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Criação de aves, exceto
galináceos
Apicultura
Criação de outros animais não
especificados anteriormente

0210-1/08
0210-1/08
0220-9/02
0220-9/02
0311-6/03
0312-4/03
0210-1/06

0153-9/02
0321-3/03
0322-1/03
0321-3/02
0322-1/02
0159-8/99

0155-5/04
0159-8/01
0159-8/99

Criação de frangos para corte
Criação de aves, exceto
galináceos
Apicultura
Criação de outros animais não
especificados anteriormente

Criação de bicho-da-seda

0159-8/04

Criação de bicho-da-seda

Criação de peixes em água
salgada e salobra

0321-3/01

Criação de peixes em água
salgada e salobra

CORRELAÇÃO CAE <=> CNAE 2.1
CAE

Descrição CAE

CNAE 2.0

Descrição CNAE 2.0
Criação de peixes ornamentais em
água salgada e salobra

CNAE 2.1

5.13.16.4

CRIAÇÃO DE PEIXES

0321-3/04

5.13.16.4

CRIAÇÃO DE PEIXES

0322-1/01

Criação de peixes em água doce

5.13.16.4

CRIAÇÃO DE PEIXES

0322-1/04

Criação de peixes ornamentais em
água doce

5.13.16.4

CRIAÇÃO DE PEIXES

0321-3/05

Atividades de apoio à aqüicultura
em água salgada e salobra

5.13.16.4

CRIAÇÃO DE PEIXES

0322-1/07

5.13.17.2

CRIAÇÃO DE RÃS

0322-1/05

Atividades de apoio à aqüicultura
em água doce
Ranicultura

5.13.18.0

CRIAÇÃO DE CÃES

0159-8/02

Criação de animais de estimação

5.13.19.9

PECUÁRIA

0151-2/03

5.13.19.9
5.13.19.9

PECUÁRIA
PECUÁRIA

0152-1/01
0159-8/03

Criação de bovinos, exceto para
corte e leite
Criação de bufalinos
Criação de escargô

Descrição CNAE 2.1
Criação de peixes ornamentais em
água salgada e salobra

CNAE 2.2

0322-1/01

Criação de peixes em água doce

0322-1/04

Criação de peixes ornamentais em
água doce

0321-3/05

Atividades de apoio à aqüicultura
em água salgada e salobra

0321-3/04

0322-1/05

Atividades de apoio à aqüicultura
em água doce
Ranicultura

0159-8/02

Criação de animais de estimação

0322-1/07

0152-1/01
0159-8/03

Criação de bovinos, exceto para
corte e leite
Criação de bufalinos
Criação de escargô

0151-2/03

Descrição CNAE 2.2
CNAE 2.3
Criação de peixes ornamentais em
0321-3/04
água salgada e salobra

Descrição CNAE 2.3
Criação de peixes ornamentais em
água salgada e salobra

0322-1/01

Criação de peixes em água doce

Criação de peixes em água doce

0322-1/04

Criação de peixes ornamentais em
0322-1/04
água doce

Criação de peixes ornamentais em
água doce

0321-3/05

Atividades de apoio à aqüicultura
em água salgada e salobra

Atividades de apoio à aqüicultura
em água salgada e salobra

0321-3/04

0322-1/05

Atividades de apoio à aqüicultura
em água doce
Ranicultura

0159-8/02

Criação de animais de estimação

0322-1/07

0152-1/01
0159-8/03

Criação de bovinos, exceto para
corte e leite
Criação de bufalinos
Criação de escargô

0151-2/03

0322-1/01

0321-3/05

0322-1/05

Atividades de apoio à aqüicultura
em água doce
Ranicultura

0159-8/02

Criação de animais de estimação

0322-1/07

0152-1/01
0159-8/03

Criação de bovinos, exceto para
corte e leite
Criação de bufalinos
Criação de escargô

0151-2/03

5.13.20.2

CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE
0159-8/02
MÉDIO E PEQUENO PORTE

Criação de animais de estimação

0159-8/02

Criação de animais de estimação

0159-8/02

Criação de animais de estimação

0159-8/02

Criação de animais de estimação

5.13.20.2

CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE
0322-1/06
MÉDIO E PEQUENO PORTE

Criação de jacaré

0322-1/06

Criação de jacaré

0322-1/06

Criação de jacaré

0322-1/06

Criação de jacaré

Produção de pintos de um dia
Criação de outros galináceos,
exceto para corte

0155-5/02

Produção de pintos de um dia
Criação de outros galináceos,
exceto para corte

0155-5/02

0155-5/02

Produção de pintos de um dia
Criação de outros galináceos,
exceto para corte
Criação de aves, exceto
galináceos
Produção de ovos

5.13.22.9

CRIAÇÃO DE AVES

0155-5/02

5.13.22.9

CRIAÇÃO DE AVES

0155-5/03

5.13.22.9

CRIAÇÃO DE AVES

0155-5/04

Criação de aves, exceto galináceos 0155-5/04

Criação de aves, exceto galináceos 0155-5/04

5.13.22.9

CRIAÇÃO DE AVES

0155-5/05

Produção de ovos

0155-5/05

Produção de ovos

0155-5/05

Produção de pintos de um dia
Criação de outros galináceos,
exceto para corte
Criação de aves, exceto
galináceos
Produção de ovos

5.14.01.2

PESCA ARTESANAL

0311-6/01

Pesca de peixes em água salgada

0311-6/01

Pesca de peixes em água salgada

0311-6/01

Pesca de peixes em água salgada 0311-6/01

Pesca de peixes em água salgada

5.14.01.2

PESCA ARTESANAL

0311-6/02

5.14.01.2

PESCA ARTESANAL

0312-4/01

5.14.01.2

PESCA ARTESANAL

0312-4/02

Pesca de crustáceos e moluscos em
0311-6/02
água salgada
Pesca de peixes em água doce
0312-4/01
Pesca de crustáceos e moluscos em
0312-4/02
água doce

Pesca de crustáceos e moluscos
em água salgada
Pesca de peixes em água doce
Pesca de crustáceos e moluscos
em água doce

Pesca de crustáceos e moluscos
em água salgada
Pesca de peixes em água doce
Pesca de crustáceos e moluscos
em água doce

5.14.02.0

PESCA EMBARCADA

0311-6/01

Pesca de peixes em água salgada

Pesca de peixes em água salgada 0311-6/01

Pesca de peixes em água salgada

5.14.02.0

PESCA EMBARCADA

0311-6/02

5.14.02.0

PESCA EMBARCADA

0312-4/01

5.14.02.0

PESCA EMBARCADA

0312-4/02

Pesca de crustáceos e moluscos
em água salgada
Pesca de peixes em água doce
Pesca de crustáceos e moluscos
em água doce
Comércio varejista de jornais e
revistas

Pesca de crustáceos e moluscos
em água salgada
Pesca de peixes em água doce
Pesca de crustáceos e moluscos
em água doce
Comércio varejista de jornais e
revistas

6.10.01.1
6.10.03.8
6.10.03.8
6.10.03.8
6.10.04.6
6.10.04.6

BANCA DE JORNAIS E
REVISTAS
ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS PRÓPRIOS
ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS PRÓPRIOS
ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS PRÓPRIOS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS
PRÓPRIOS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS
PRÓPRIOS

4761-0/02

Pesca de crustáceos e moluscos
em água salgada
Pesca de peixes em água doce
Pesca de crustáceos e moluscos
em água doce
Pesca de peixes em água salgada
Pesca de crustáceos e moluscos
em água salgada
Pesca de peixes em água doce
Pesca de crustáceos e moluscos
em água doce
Comércio varejista de jornais e
revistas

0155-5/03

0311-6/02
0312-4/01
0312-4/02
0311-6/01
0311-6/02
0312-4/01
0312-4/02
4761-0/02

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

6810-2/01

Compra e venda de imóveis
próprios

6810-2/01

6499-9/01

Clubes de investimento

6499-9/02

Sociedades de investimento

Pesca de crustáceos e moluscos em
água salgada
Pesca de peixes em água doce
Pesca de crustáceos e moluscos em
água doce
Comércio varejista de jornais e
revistas

0155-5/03

0311-6/01
0311-6/02
0312-4/01
0312-4/02
4761-0/02

0155-5/03
0155-5/04
0155-5/05

0311-6/02
0312-4/01
0312-4/02

0311-6/02
0312-4/01
0312-4/02
4761-0/02

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

6810-2/03

Loteamento de imóveis próprios

6810-2/03

Loteamento de imóveis próprios

6810-2/03

Loteamento de imóveis próprios

Compra e venda de imóveis próprios 6810-2/01

Compra e venda de imóveis
próprios

6810-2/01

Compra e venda de imóveis
próprios

6499-9/01

Clubes de investimento

6499-9/01

Clubes de investimento

6499-9/01

Clubes de investimento

6499-9/02

Sociedades de investimento

6499-9/02

Sociedades de investimento

6499-9/02

Sociedades de investimento
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CAE
6.10.04.6

Descrição CAE
CNAE 2.0
ADMINISTRAÇÃO DE BENS
6499-9/04
PRÓPRIOS

6.10.04.6

ADMINISTRAÇÃO DE BENS
9609-2/99
PRÓPRIOS

6.10.04.6

ADMINISTRAÇÃO DE BENS
8112-5/00
PRÓPRIOS

Descrição CNAE 2.0
Caixas de financiamento de
corporações
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

CNAE 2.1

Condomínios Prediais

8112-5/00

6499-9/04
9609-2/99

Descrição CNAE 2.1
Caixas de financiamento de
corporações
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2
Caixas de financiamento de
corporações
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

CNAE 2.3

Condomínios Prediais

8112-5/00

Condomínios Prediais

8112-5/00

Condomínios Prediais

6463-8/00

Outras sociedades de
participação, exceto holdings

6463-8/00

Outras sociedades de
participação, exceto holdings

6499-9/04
9609-2/99

6499-9/04
9609-2/99

Descrição CNAE 2.3
Caixas de financiamento de
corporações
Outras atividades de serviços
pessoais não especificadas
anteriormente

6.10.06.2

APLICAÇÃO DE CAPITAIS
PRÓPRIOS EM OUTRAS
SOCIEDADES

6463-8/00

Outras sociedades de participação,
6463-8/00
exceto holdings

Outras sociedades de participação,
exceto holdings

9.10.04.0

OFICINA DE REPAR PARA
USO EXCLUSIVO DA
PRÓPRIA FIRMA

3314-7/10

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso
3314-7/10
geral não especificados
anteriormente

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso
3314-7/10
geral não especificados
anteriormente

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
uso geral não especificados
anteriormente

3314-7/10

Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para
uso geral não especificados
anteriormente

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

5223-1/00

Estacionamento de veículos

4731-8/00

Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores

9.10.05.8

9.10.06.6

GARAGEM PARA USO
EXCLUSIVO DA PRÓPRIA 5223-1/00
FIRMA
PARQUEAMENTO PARA USO
EXCLUSIVO DA PRÓPRIA 5223-1/00
FIRMA

9.10.07.4

POSTO DE ABASTECIMENTO
PARA USO EXCLUSIVO DA 4731-8/00
PROPRIA FIRMA

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

Comércio varejista de combustíveis
4731-8/00
para veículos automotores

Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores

9.10.07.4

POSTO DE ABASTECIMENTO
PARA USO EXCLUSIVO DA 4732-6/00
PROPRIA FIRMA

Comércio varejista de lubrificantes

4732-6/00

Comércio varejista de lubrificantes

4732-6/00

Comércio varejista de lubrificantes 4732-6/00

Comércio varejista de lubrificantes

Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas

8230-0/01

Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas

8230-0/01

Serviços de organização de feiras,
8230-0/01
congressos, exposições e festas

Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas

Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas

8630-5/03

Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas

8630-5/03

Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas

Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas

Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas

8230-0/01

Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas

8230-0/01

Serviços de organização de feiras,
8230-0/01
congressos, exposições e festas

Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas

1741-9/02

Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório

1741-9/02

Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório

1741-9/02

Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
1741-9/02
ondulado para uso comercial e de
escritório

Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório

5819-1/00

Edição de cadastros, listas e de
outros produtos gráficos

5819-1/00

Edição de cadastros, listas e de
outros produtos gráficos

5819-1/00

Edição de cadastros, listas e de
outros produtos gráficos

5819-1/00

Edição de cadastros, listas e de
outros produtos gráficos

5829-8/00

Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos

5829-8/00

Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos

5829-8/00

Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos

5829-8/00

Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e de outros
produtos gráficos

9101-5/00

Atividades de bibliotecas e arquivos 9101-5/00

Atividades de bibliotecas e arquivos 9101-5/00

Atividades de bibliotecas e
arquivos

9101-5/00

Atividades de bibliotecas e
arquivos

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

8299-7/99

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às
empresas não especificadas
anteriormente

9.10.08.2

9.10.09.0

9.10.10.4

9.10.13.9

9.10.13.9

9.10.13.9

9.10.14.7

9.10.16.3

EXPOSICAO DE FIRMA COM
SEDE NO MUNICIPIO DO RIO 8230-0/01
DE JANEIRO
AMBULATÓRIO PARA USO
EXCLUSIVO DA PRÓPRIA 8630-5/03
FIRMA
EXPOSICAO DE FIRMA COM
SEDE FORA DO MUNICIPIO 8230-0/01
DO RIO DE JANEIRO
OFICINA GRÁFICA PARA
USO EXCLUSIVO DA
PRÓPRIA FIRMA
OFICINA GRÁFICA PARA
USO EXCLUSIVO DA
PRÓPRIA FIRMA
OFICINA GRÁFICA PARA
USO EXCLUSIVO DA
PRÓPRIA FIRMA
ARQUIVO PARA USO
EXCLUSIVO DA PRÓPRIA
FIRMA

ALMOXARIFADO PARA USO
EXCLUSIVO DA PRÓPRIA 8299-7/99
FIRMA

8299-7/99
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CAE
9.10.17.1
9.10.18.0

9.10.19.8

9.10.32.5

9.10.32.5

9.10.33.3

9.10.33.3

9.10.34.1

9.10.34.1

9.10.35.0

9.10.36.8

9.10.37.6
9.10.38.4

Descrição CAE
CNAE 2.0
RESTAURANTE PARA USO
EXCLUSIVO DA PRÓPRIA 5611-2/01
FIRMA
TESTE EM PRODUTOS
7120-1/00
ALIMENTÍCIOS
ALOJAMENTO PARA USO
EXCLUSIVO DA PRÓPRIA
FIRMA
DEPÓSITO DE ALIMENTOS
PARA USO EXCLUSIVO DA
PRÓPRIA FIRMA
DEPÓSITO DE ALIMENTOS
PARA USO EXCLUSIVO DA
PRÓPRIA FIRMA
DEPÓSITO DE
MEDICAMENTOS PARA USO
EXCLUSIVO DA PRÓPRIA
FIRMA
DEPÓSITO DE
MEDICAMENTOS PARA USO
EXCLUSIVO DA PRÓPRIA
FIRMA
LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO
DE IMÓVEIS POR CONTA
PRÓPRIA
LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO
DE IMÓVEIS POR CONTA
PRÓPRIA
CENTRO DE TREINAMENTO
PARA USO EXCLUSIVO DA
PROPRIA FIRMA
CENTRO DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS PARA USO
EXCLUSIVO DA PRÓPRIA
FIRMA
APOIO EXTERNO DE
HOTELARIA
POSTO DE ATENDIMENTO
BANCÁRIO ELETRÔNICO

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Restaurantes e similares

5611-2/01

Restaurantes e similares

5611-2/01

Restaurantes e similares

5611-2/01

Restaurantes e similares

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

7120-1/00

Testes e análises técnicas

8730-1/99

Atividades de assistência social
prestadas em residências coletivas
8730-1/99
e particulares não especificadas
anteriormente

Atividades de assistência social
prestadas em residências coletivas
e particulares não especificadas
anteriormente

8730-1/99

Atividades de assistência social
prestadas em residências
coletivas e particulares não
especificadas anteriormente

8730-1/99

Atividades de assistência social
prestadas em residências
coletivas e particulares não
especificadas anteriormente

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/99

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais 5211-7/99
e guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de
warrant

Armazéns gerais - emissão de
warrant

Armazéns gerais - emissão de
warrant

Armazéns gerais - emissão de
warrant

5211-7/99

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais 5211-7/99
e guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

6822-6/00

Gestão e administração da
propriedade imobiliária

6822-6/00

Gestão e administração da
propriedade imobiliária

6822-6/00

Gestão e administração da
propriedade imobiliária

6822-6/00

Gestão e administração da
propriedade imobiliária

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento
8599-6/04
profissional e gerencial.

Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial.

6311-9/00

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e serviços 6311-9/00
de hospedagem na internet

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e serviços 6311-9/00
de hospedagem na internet

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e
6311-9/00
serviços de hospedagem na
internet

Tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e
serviços de hospedagem na
internet

5510-8/01

Hotéis

5510-8/01

Hotéis

5510-8/01

Hotéis

5510-8/01

Hotéis

6619-3/04

Caixas eletrônicos.

6619-3/04

Caixas eletrônicos.

6619-3/04

Caixas eletrônicos.

6619-3/04

Caixas eletrônicos.

5211-7/01

5211-7/01

5211-7/01

5211-7/01

9.10.39.2

DEPÓSITO USO DA
PRÓPRIA FIRMA SEM
ALIMENTOS
5211-7/99
MEDICAMENTOS,
CORRELATOS PARA SAUDE

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais 5211-7/99
e guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis

9.10.40.6

DEPÓSITO DE CORRELATOS
PARA SAÚDE USO DA
5211-7/99
PRÓPRIA FIRMA

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99
guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais 5211-7/99
e guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda-móveis

Lavanderias

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

9601-7/01

Lavanderias

Cantinas - serviços de alimentação
privativos

5620-1/03

Cantinas - serviços de
alimentação privativos

5620-1/03

Cantinas - serviços de
alimentação privativos

9.10.41.4

9.10.42.2

LAVANDERIA HOSPITALAR
PARA USO DA PRÓPRIA
9601-7/01
FIRMA
REFEITÓRIO USO PRÓPRIO
FIRMA SEM FORNEC DE
5620-1/03
ALIMENTOS

9601-7/01

Cantinas - serviços de alimentação
5620-1/03
privativos
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CAE
9.10.43.0

9.10.44.9

Descrição CAE
CNAE 2.0
REFEITÓRIO USO PRÓPRIO
FIRMA COM FORNEC DE
5620-1/03
ALIMENTOS
FARMÁCIA PARA USO
EXCLUSIVO DA PRÓPRIA 4771-7/02
FIRMA

Descrição CNAE 2.0

CNAE 2.1

Descrição CNAE 2.1

CNAE 2.2

Descrição CNAE 2.2

CNAE 2.3

Descrição CNAE 2.3

Cantinas - serviços de alimentação
5620-1/03
privativos

Cantinas - serviços de alimentação
privativos

5620-1/03

Cantinas - serviços de
alimentação privativos

5620-1/03

Cantinas - serviços de
alimentação privativos

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação de 4771-7/02
fórmulas.

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação de 4771-7/02
fórmulas.

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação
de fórmulas.

4771-7/02

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação
de fórmulas.
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