
CNAE                    DESCRIÇÃO 

26.10-8/00 Fabricação de componentes eletrônicos 

26.21-3/00 Fabricação de equipamentos de informática 

26.22-1/00 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 

26.31-1/00 Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação peças e acessórios 

26.32-9/00 Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação peças e acessórios 

26.40-0/00 Fabricação de aparelhos de recepção   reprodução gravação e amplificação de áudio e vídeo 

27.31-7/00 Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 

28.29-1/99 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente peças e acessórios 

46.15-0/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos  móveis e artigos de uso doméstico 

46.47-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

46.49-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 

46.49-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 

46.49-4/06 Comércio atacadista de lustres  móveis e artigos de uso doméstico 

46.51-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 

46.51-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática 

46.52-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 

46.63-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 

46.65-6/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 

46.69-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças 

46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico 

47.13-0/01 Lojas de departamentos ou magazines 

47.13-0/02 Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines 

47.42-3/00 Comércio varejista de material elétrico 

47.51-2/00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

47.52-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 

47.53-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

47.54-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação 

47.57-1/00 Comércio varejista especializado peças/ acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação 

47.59-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 

47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 

47.62-8/00 Comércio varejista de discos CDs DVDs e fitas 

47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

47.89-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório 

47.89-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 

47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

61.20-5/01 Telefonia móvel celular 

61.90-6/01 Provedores de acesso às redes de comunicações 

61.90-6/01 Provedores de acesso às redes de comunicações 

61.90-6/02 Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP 

62.01-5/00 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 

62.02-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 



62.03-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 

62.04-0/00 Consultoria em tecnologia da informação 

62.09-1/00 Suporte técnico  manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 

63.11-9/00 Tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 

63.19-4/00 Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 

77.22-5/00 Aluguel de fitas de vídeo DVDs e similares 

77.29-2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos 

77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 

80.20-0/00 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança 

82.19-9/01 Fotocópias 

82.99-7/07 Salas de acesso à internet 

85.99-6/03 Treinamento em informática 

95.11-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

95.12-6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 

95.21-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

95.29-1/99 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 


