
 

 

 

GRUPO: OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE 

SUBGRUPO: FABRIL 

AGRUPAMENTO: FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

1066-0/00 Fabricação de alimentos para animais 

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de Funcionamento e Localização  
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
CNPJ  
Contrato social 
Relação de produtos a serem produzidos  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico ou protocolo 
Taxa de fiscalização sanitária  

 

Renovação da Licença  
Alvará de Funcionamento e Localização  
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
Relação de produtos produzidos com respectivos registros/notificações  
Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária  
Taxa de fiscalização sanitária 
 

SUBGRUPO: COMÉRCIO ATACADISTA 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS 

4530-7/01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 

4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 

4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos de informática 

4679-6/01 Comércio atacadista de tintas vernizes e similares 

4687-7/01 Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 

4687-7/02 Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos – exceto de papel e papelão 

4687-7/03 Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 

Licença inicial / Cadastro 
Alvará de Localização e Funcionamento 
Alvará ou o protocolo de solicitação do alvará contra incêndio e pânico 
Contrato social 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 

 

Renovação da Licença 
Alvará de localização e funcionamento 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE MARMORES E DE CONSTRUÇÃO E DE COMBUSTÍVEIS 

4679-6/02 Comércio atacadista de mármores e granitos 

4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral 

4681-8/01 Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, 
exceto lubrificantes 

Licença inicial / Cadastro 
Alvará de localização e funcionamento 



 

 

 

Contrato Social 
CNPJ 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 

 

Renovação da Licença 
Alvará de localização e funcionamento 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE PEQUENOS ANIMAIS e DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

4623-1/01 Comércio atacadista de pequenos animais vivos 

4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais 

Licença inicial / Cadastro 
Alvará de localização e funcionamento 
Contrato Social 
CNPJ 
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
Relação de atividades desenvolvidas 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Relação dos fornecedores / Indústrias 
Taxa de fiscalização sanitária 

 

Renovação da Licença 
Alvará de localização e funcionamento 
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES 
E CORRETIVOS DO SOLO 

4683-4/00 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 

4623-1/06 Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 

4623-1/99 Comércio atacadista de matéria prima agrícolas não especificadas anteriormente 

4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímico não especificados anteriormente 

4623-1/08 Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada 

Licença inicial / Cadastro 
Alvará de Localização e Funcionamento 
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
Contrato social 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 

 

Renovação da Licença 
Alvará de localização e funcionamento 
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 
 

SUBGRUPO: COMÉRCIO VAREJISTA 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE COMBUSTIVEIS 

4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 



 

 

 

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 

4784-9/00 Comércio varejista de gás liquefeito (GLP)* 

4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores* 

4530-7/03 Comércio Varejista de Peças e Acessórios novos para veículos automotores 

4744-0/01 Comércio Varejista de ferragens e ferramentas 

4743-1/00 Comércio Varejista de vidros 

4744-0/03 Comércio Varejista de materiais hidráulicos 

Licença inicial / Cadastro 
Alvará de Localização e Funcionamento 
Licença Ambiental expedida pelo órgão responsável* 
Contrato social 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 

 

Renovação da Licença 
Alvará de localização e funcionamento 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS 

4761-0/01 Comércio varejista de Livros 

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 

4752-1/00 Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação 

4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias e geral não especializados 

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

4754-7/01 Comércio varejista de móveis 

4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria 

4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar 

4789-0/01 Comércio varejista de souveniers, bijuterias e artesanatos 

4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem 

4782-2/01 Comércio varejista de calçados 

4751-2/01 Comércio varejista especializado de Equipamentos e suprimentos de informática 

4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente 

4763-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios 

4742-3/00 Comércio varejista de materiais eletricos 

4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 

4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

4713-0/01 Lojas de departamentos ou magazines 

4757-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrodomésticos 

4755-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho 

4763-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 

4713-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamento ou magazines 

4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuários e acessórios 

4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 

4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

4783-1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria 

4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria 



 

 

 

4530-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 

4785-7/99 Comércio varejista de outros artigos usados, em loja 

4729-6/01 Tabacaria 

4785-7/01 Comércio varejista de antiguidades 

4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte 

4762-8/00 Comércio varejista de discos. CD´s, DVD´s e fitas 

4744-0/05 Comércio de materiais de construção não especificados anteriormente 

4511-1/01 Comércio a varejo de automóveis, caminhões e utilitários novos 

4511-1/02 Comércio a varejo de automóveis, camionetas utilitários usados 

4512-9/02 Comércio sob consignação de veículos automotores 

4541-2/04 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 

4763-6/05 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios 

4755-5/03 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 

4511-1/04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados 

4511-1/03 Comércio por atacado de automóveis, caminhonetas e utilitários Novos 

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de localização e funcionamento 
CNPJ 
Relação de atividades desenvolvidas  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária. 

 

Renovação da Licença  
Alvará de localização e funcionamento  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 

SUBGRUPO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

AGRUPAMENTO: SERVIÇOS DE RESIDUOS, AGUA E ESGOTO 

3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água 

3600-6/02 Distribuição de água por caminhões 

3701-1/00 Gestão de redes de esgoto 

3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto – exceto a gestão de redes 

3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos 

3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos 

3821-1/00 Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 

3822-0/00 Tratamento e disposição de resíduos perigosos 

3831-9/99 Recuperação de materiais metálicos – exceto alumínio 

3831-9/01 Recuperação de sucatas de alumínio 

3832-7/00 Recuperação de materiais plásticos 

3839-4/01 Usinas de compostagem 

3839-4/99 Recuperação de materiais não especificados anteriormente 

3900-5/00 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 

4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. 

7729-2/99 Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 



 

 

 

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de Localização e Funcionamento 
Licença Ambiental expedida pelo órgão responsável 
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
Parecer Técnico e/ou protocolo para a aprovação do projeto Arquitetônico 
Lista dos veículos da empresa e cópia dos respectivos documentos 
Contrato social. 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 

Renovação da Licença  
Alvará de localização e funcionamento 
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 

 
 
 

AGRUPAMENTO: SERVIÇOS DE SOMATOCONSERVAÇAO E GESTAO DE CEMITÉRIOS 

9603-3/01 Gestão e manutenção de cemitérios 

9603-3/02 Serviços de cremação 

9603-3/03 Serviços de sepultamento 

9603-3/04 Serviços Funerárias 

9603-3/05 Serviços de somatoconservação 

9603-3/99 Atividades funerárias 

Licença inicial / Cadastro 
Alvará de Localização e Funcionamento 
Licença Ambiental expedida pelo órgão responsável 
Parecer Técnico de aprovação do projeto Arquitetônico ou protocolo 
Lista dos veículos da empresa e cópia dos respectivos documentos 
Contrato social 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 

 

Renovação da Licença  
Alvará de localização e funcionamento  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Parecer Técnico de aprovação do projeto Arquitetônico 
Taxa de fiscalização sanitária 

AGRUPAMENTO: SERVIÇOS ALOJAMENTO 

5510-8/01 Hoteis 

5510-8/02 Apart hotéis 

5510-8/03 Moteis 

5590-6/01 Albergues 

5590-6/03 Pensões 

5590-6/99 Outros alojamentos não especificados anteriormente 

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de localização e funcionamento 
CNPJ 
Relação de atividades desenvolvidas  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária. 

 



 

 

 

Renovação da Licença  
Alvará de localização e funcionamento  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 

AGRUPAMENTO: SERVIÇOS DE DIVERSÕES E ESPORTES 

5590-6/02 Camping 

8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

8230-0/02 Casas de festas e eventos 

8550-3/02 Atividades de apoio a educação, exceto caixas escolares 

8591-1/00 Ensino de esportes 

9311-5/00 Gestão de instalações de esportes 

9312-3/00 Clubes sociais, desportivos e similares 

9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos 

9319-1/99 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 

9321-2/00 Parques de diversões e parques temáticos 

9329-8/01 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de localização e funcionamento 
CNPJ 
Relação de atividades desenvolvidas  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária. 

 

Renovação da Licença  
Alvará de localização e funcionamento  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 

AGRUPAMENTO: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 

8511-2/00 Educação infantil – creches 

8512-1/00 Educação infantil – pré escola 

8513-9/00 Ensino Fundamental 

8520-1/00 Ensino Médio 

8531-7/00 Educação superior – graduação 

8532-5/00 Educação superior – graduação e pós-graduação 

8533-3/00 Educação superior – pós-graduação e extensão 

8541-4/00 Educação profissional de nível técnico 

8542-2/00 Educação profissional de nível tecnológico 

8593-7/00 Ensino de Idiomas 

8593-9/01 Ensino de dança 

8599-6/03 Treinamento em Informática 

8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos 

8599-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 

Licença inicial / Cadastro  



 

 

 

Alvará de localização e funcionamento 
Certificado de habilitação profissional 
CNPJ 
Relação de atividades desenvolvidas  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária. 

 

Renovação da Licença  
Alvará de localização e funcionamento  
Certificado de habilitação profissional 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 
 

AGRUPAMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS 

4789-0/04 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 

4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários 

7500-1/00 Atividades veterinárias 

9609-2/08 Alojamento, higiene e embelezamento de animais 

Licença inicial / Cadastro 
Alvará de localização e funcionamento 
Contrato Social 
CNPJ 
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
Relação de atividades desenvolvidas 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Relação dos fornecedores/Indústrias 
Taxa de fiscalização sanitária 

 

Renovação da Licença 
Alvará de localização e funcionamento 
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 

AGRUPAMENTO: ESTABELECIMENTOS DE ESTÉTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO 

8690-9/04 Atividades de podologia 

9313-1/00 Atividades de condicionamento físico* 

9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure 

9602-5/02 Atividades de Estética e outros serviços de cuidados com a beleza** 

9609-2/06 Serviços de Tatuagem e colocação de piercing 

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de localização e funcionamento 
CNPJ 
Relação de atividades desenvolvidas  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 

*Certificado de Responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
Taxa de fiscalização sanitária 

** Após análise do processo,quando for o caso, poderá ser solicitado Certificado de responsabilidade técnica 
emitido pelo Conselho de Classe e Parecer da VISA do Projeto arquitetônico ou protocolo do ano vigente. 

 

 

Renovação da Licença  
Alvará de localização e funcionamento  



 

 

 

Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 

*Certificado de Responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
Taxa de fiscalização sanitária 

** Após análise do processo,quando for o caso, poderá ser solicitado Certificado de responsabilidade técnica 
emitido pelo Conselho de Classe e Parecer da VISA do Projeto arquitetônico ou protocolo do ano vigente. 

 
 

AGRUPAMENTO: SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL, ROUPAS, DE PRODUTOS e EQUIPAMENTOS 
PARA SAÚDE e CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 

8111-7/00 Serviço combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 

8121-4/00 Limpezas em prédios e domicílios (Limpezas de estabelecimentos de serviços de saúde) 

8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas 

8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (esterilização) 

9601-7/01 Lavanderias 

9601-7/02 Tinturarias 

9601-7/03 Toalheiros (Lavanderias de roupas de estabelecimentos de serviços de saúde) 

Licença inicial / Cadastro 
Alvará de Localização e Funcionamento 
Licença Ambiental expedida pelo órgão responsável 
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe  
Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico ou protocolo 
Contrato social 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 

Renovação da Licença  
Alvará de localização e funcionamento  
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
Parecer da Vigilância Sanitária de aprovação projeto arquitetônico 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 

AGRUPAMENTO: SERVIÇOS FINANCEIROS 

6619-3/02 Correspondentes de instituições financeiras 

6619-3/99 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 

6422-1/00 Bancos Mutiplus 

8299-7/06 Casas Lotéricas 

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de localização e funcionamento 
CNPJ 
Relação de atividades desenvolvidas  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária   
Taxa de fiscalização sanitária. 

 

Renovação da Licença  
Alvará de localização e funcionamento  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 

AGRUPAMENTO: DEPÓSITOS DE PRODUTOS RELACIONADOS À SAÚDE 

5211-7/01 Armazéns gerais 

5211-7/99 Depósito de mercadorias para terceiros 



 

 

 

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de localização e funcionamento 
CNPJ 
Relação de atividades desenvolvidas  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária   
Taxa de fiscalização sanitária. 

 

Renovação da Licença  
Alvará de localização e funcionamento  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 

 

AGRUPAMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS 

4930-2/01 Transporte rodoviário de cargas – exceto produtos perigosos 

4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos 

4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças 

4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de localização e funcionamento 
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe (Medicamentos, Saneantes, Produtos 
para saúde, químicos, material biológico e resíduos serviços de saúde) 
CNPJ 
Relação de atividades desenvolvidas  
Lista dos veículos da empresa 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária. 

 

Renovação da Licença  
Alvará de localização e funcionamento  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
Quando do transporte de (Medicamentos, Saneantes, Produtos para saúde, químicos, material biológico e 
resíduos serviços de saúde) apresentar Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 

 
 

AGRUPAMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES 

7120-1/00 Testes e análises técnicas 

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de localização e funcionamento 
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe  
CNPJ 
Relação de atividades desenvolvidas  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária. 

 

Renovação da Licença  
Alvará de localização e funcionamento  
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 

 

AGRUPAMENTO: OUTROS SERVIÇOS 

0159-8/02 Criação de animais de estimação 

0161-0/99 Atividade de apoio a agricultura não especificada anteriormente 



 

 

 

0162-8/02 Serviço de Tosquiamento de ovinos 

0230-6/00 Atividades de apoio a produção florestal 

0322-1/04 Criação de peixes ornamentais em água doce 

1021-7/00 Fabricação de produtos de rafino de petróleo 

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

1411-8/01 Confecção de roupas intimas 

1412-6/02 Confecção, sob medida de peças do vestuário, exceto roupas intimas 

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

1521-1/00 Fabricação de artigo para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 

1830-0/03 Reprodução de software em qualquer suporte 

2003-2/00 Fabricação de aditivos de uso industrial 

2013-4/01 Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais 

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

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

2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal 

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

2539-0/02 Serviços de tratamento e revestimento em metais 

2542-0/00 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 

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

2599-3/99 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 

2950-6/00 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 

3299-0/03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 

3299-0/04 Fabricação de painéis e letreiros publicitários 

3313-9/99 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anterior 

3314-7/07 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial 

3314-7/09 Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não 
eletrônicos 

3314-7/20 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do 
couro 

3314-7/22 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de plástico 

3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais 

4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários 

4120-4/00 Construção de edifícios 

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 

4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

4313-4/00 Obras de terraplanagem 

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica 

4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 

4322-3/03 Instalação de sistema de prevenção contra incêndio 

4329-1/01 Instalação de painéis publicitários 

4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 



 

 

 

4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral 

4399-1/03 Obras de Alvenaria 

4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 

4520-0/03 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 

4520-0/04 Serviço de alinhamento e balanceamento de veículo automotores 

4520-0/05 Serviço de Lavagem, lubrificação e polimento 

4520-0/06 Serviços de borracharia para veículos automotores 

4541-2/02 Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 

4541-2/03 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 

4541-2/05 Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 

4543-9/00 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 

4611-7/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos 

4614-1/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de maquinas, equipamentos, embarcações e 
aeronaves 

4615-0/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos 

4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de 
perfumaria 

4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumento e materiais odonto-medico 
hospitalares 

4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 

4643-5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 

4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria 

4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 

4649-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 

4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 

4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e 
peças 

4663-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças 

4665-6/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças 

4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes 

4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 

4682-6/00 Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 

4686-9/02 Comércio atacadista de embalagens 

4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório 

4921-3/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros,com itinerário fixo, municipal 

4921-3/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros,com itinerário fixo, intermunicipal em região m 

4923-0/02 Serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 

4929-9/02 Transporte rodoviário, coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, 
interestadual e intermunicipal 

4930-2/02 Transporte rodoviário de cargas – exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal. 
interestadual e internacional 

5120-0/00 Transporte aéreo de carga 

5223-1/00 Estacionamento de Veículos 

5250-8/04 Organização logística do transporte de carga 



 

 

 

5250-8/05 Operador de transporte multimodal - OTM 

5320-2/01 Serviços de malote não realizados pelo correio nacional 

5320-2/02 Serviço de entrega rápida 

5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica 

6120-5/01 Telefonia móvel celular 

6130-2/00 Telecomunicações por satélite 

6190-6/99 Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 

6201-5/01 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 

6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 

6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 

6204-0/00 Consultoria em tecnologia de informação 

6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 

6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 

6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 

6399-2/00 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 

6462-0/00 Holdings de instituições não financeiras 

6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings 

6612-6/04 Corretoras de contratos de mercadorias 

6810-2/01 Compra e venda de imóveis 

6810-2/02 Aluguel de imoveis próprios 

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 

6821-8/02 Corretagem no aluguel de imóveis 

6822-6/00 Gestão e administração de propriedade imobiliária 

7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 

7111-1/00 Serviços de arquitetura 

7112-0/00 Serviços de engenharia 

7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodesia 

7210-0/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciência físicas e naturais 

7311-4/00 Agencia de publicidade 

7312-2/00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicacao 

7319-0/03 Marketing direto 

7319-0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 

7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em gera. exceto imobiliários 

7490-1/99 Outras atividades profissionais cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 

7711-0/00 Locação de automóvel sem condutor 

7721-7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 

7722-5/00 Aluguel de fitas de vídeo dvds e similares 

7729-2/02 - Aluguel de moveis e utensílios e aparelhos de uso domésticos e pessoal instrumentos musicais 

7729-2/03 Aluguel de material médico 

7731-4/00 Aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador 



 

 

 

7739-0/02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 

7739-0/99 Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anterior 

7820-5/00 Locação de mão de obra temporária 

7830-2/00 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 

7911-2/00 Agência de viagens 

8011-1/01 Atividade de vigilância e segurança privada 

8112-5/00 Condomínio prediais 

8130-3/00 Atividades paisagísticas 

8211-3/00 Serviços combinados de escritório de apoio administrativo 

8219-9/01 Fotocópias 

8291-1/00 Atividade de cobrança e informações cadastrais 

8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato 

8299-7/07 Salas de acesso a internet 

8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas 
anteriormente 

8411-6/00 Administração Pública em Geral 

8592-9/01 Ensino de dança 

8592-9/99 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 

8660-7/00 Atividade de apoio a gestão de saúde 

8690-9/03 Atividades de acupuntura 

8690-9/99 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 

9001-9/02 Produção Musical 

9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação 

9001-9/99 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente 

9200-3/02 Exploração de apostas em corridas de cavalos 

9200-3/99 Exploração de jogos de azar e apostas não especificadas anteriormente 

9329-8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares 

9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos 

9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificados anteriormente 

9420-1/00 Atividades de organizações sindicais 

9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

9491-0/00 Atividades de organizações religiosas ou filosóficas 

9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas a cultura e arte 

9499-5/00 Atividades associativas não especificadas anteriormente 

9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

9521-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

9529-1/02 - Chaveiros 

9529-1/03 Reparação de relógios 

9529-1/04 Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não motorizados 



 

 

 

9529-1/99 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não 
especificados anteriormente 

9609-2/05 Atividades de sauna e banhos 

9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de localização e funcionamento 
CNPJ 
Relação de atividades desenvolvidas  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária   
Taxa de fiscalização sanitária. 

 

Renovação da Licença  
Alvará de localização e funcionamento  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 

 

AGRUPAMENTO: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

2212-9/00 Reforma de pneumáticos usados 

4520-0/01 Manutenção e reparação de veículos automotores 

4520-0/02 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 

4520-0/07 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 

 

Licença inicial / Cadastro  
Alvará de localização e funcionamento 
CNPJ 
Relação de atividades desenvolvidas  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária   
Taxa de fiscalização sanitária. 

 

 

 

Renovação da Licença  
Alvará de localização e funcionamento  
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária 
 
 

 

LICENÇA SANITÁRIA PARA OS VEÍCULOS 

Licença/cadastro 
Alvará Sanitário da empresa 
Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe  
Documento do veículo contendo nº da Placa e nº do Chassi 
Formulário de Solicitação da Vigilância Sanitária 
Taxa de fiscalização sanitária para veículos 
 

 


