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Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete
ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDORES
COMISSÃO DE REGISTRO CADASTRAL

CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES E DETALHAMENTO DOS
MATERIAIS E SERVIÇOS

CATEGORIA: 01 – FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Grupo: 01.001 – comércio de artigos de escritório e de papelaria
Neste grupo estão: Agenda, alfinete de aço, almofada para carimbos, apontador de lápis,
arquivo para disquete, bandeja para papéis, barbante, bloco para anotações, bobina de papel para
calculadoras, borracha, caderno, caneta, carimbos em geral, cartolina, classificador, clipes de papel,
cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estêncil, estilete, extrator de grampos, fita adesiva, fita
para máquina de escrever e calcular, goma elástica, grafite, grampeador de mesa, grampos, guia
para arquivo, intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, livros de ata e de protocolo, papéis,
pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça, placas de acrílico, plásticos, porta-lápis, régua,
tesoura, tintas, transparências e afins.

Grupo: 01.025 – comércio de suprimentos e acessórios de informática
Neste grupo estão: Capa plástica protetora para micros e impressoras, cartucho de tinta, CDROM virgem, disquete, etiqueta em formulário contínuo, fita magnética, fita para impressora,
formulário contínuo, mouse PAD, peças e acessórios para computadores e periféricos, toner para
impressora lazer e afins.

Grupo: 01.050 – comércio de produtos alimentícios e bebidas
Neste grupo estão: Açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais,
chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e afins.

Grupo: 01.075 – comércio de produtos de limpeza e de higiene pessoal
Neste grupo estão: Álcool etílico, anticorrosivo, balde plástico, bomba para inseticida,
capacho, cera, cesto para lixo, desinfetante, desodorizante, detergente, escova para roupas e sapatos,
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espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, lustra-móveis, mangueira, naftalina, pá para lixo,
palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta-sabão,
removedor, rodo, sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel,
vassoura e afins.

Grupo: 01.100 – comércio de medicamentos e materiais para primeiros socorros
Neste grupo estão: Algodão, anticépticos, atadura, curativo, esparadrapo, gaze, luvas de
procedimentos, medicamentos isentos de prescrição (especialmente para azia, má digestão, dor,
febre, náuseas, vômitos, cólicas, garganta irritada e reações alérgicas), soro fisiológico, tesoura e
afins.

Grupo: 01.125 – comércio de recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem
Neste grupo estão: Bolsas, caixas, engradados, garrafas, garrafões, latas, sacos, tambores e
afins.

Grupo: 01.150 – comércio de artigos culturais
Neste grupo estão: Atlas, cartas, CDs, discos, DVDs, fitas, impressos em geral, jornais,
livros, mapas, revistas e outros periódicos e afins.

Grupo: 01.175 – comércio de artigos para uso doméstico
Neste grupo estão: Abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas,
coadores, colheres, conjunto de chá/café/jantar, copos, ebulidores, facas, faqueiro, farinheiras,
fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio,
pratos, recipientes para água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins.

Grupo: 01.200 – comércio de roupas profissionais
Neste grupo estão: Aventais, blazer, blusas, calças, camisas, capas, coletes sociais, gravatas,
jalecos, macacões, paletós, saias, vestidos e afins.

Grupo: 01.225 – comércio de artigos de mesa e banho
Neste grupo estão: Caminhos de mesa, guardanapos, jogos de banho, toalhas e afins.
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Grupo: 01.250 – comércio de artigos de armarinho e tecidos em geral
Neste grupo estão: Agulhas, botões, elásticos, fios, fitas, rendas, tecidos em geral, tesouras,
velcro, zíperes e afins.

Grupo: 01.275 – comércio de equipamentos para escritório
Neste grupo estão: Grampeador (exceto de mesa), máquina autenticadora, máquina de
calcular, máquina de contabilidade, máquina de escrever, quebra-luz (luminária de mesa), relógio
protocolador e afins.

Grupo: 01.300 – comércio de equipamentos de informática
Neste grupo estão: Caneta óptica, controladora de linhas, impressora, mesa digitalizadora,
microcomputador, modem, monitor de vídeo, placas, processador, scanner, teclado para micro e
afins.

Grupo: 01.325 – comércio de programas de computador
Neste grupo estão: programas de computador.

Grupo: 01.350 – comércio de equipamentos de telefonia e comunicação
Neste grupo estão: Aparelho de telefonia, bloqueador telefônico, central telefônica, detector
de chamadas telefônicas, fac-símile, interfone, PABX, rádio receptor, rádio telegrafia, rádio telex,
rádio transmissor, secretária eletrônica e afins.

Grupo: 01.375 – comércio de equipamentos de áudio e vídeo, artigos fotográficos e para
filmagem
Neste grupo estão: Amplificador de som, aparelhos de DVD, caixa acústica, data show,
equalizador de som, filmadora, flash eletrônico, fone de ouvido, gravador de som, máquina
fotográfica, microfilmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio, rebobinadora, retro-projetor,
sintonizador de som, tanques para revelação de filmes, tela para projeção, televisor, toca-discos,
vídeo-cassete e afins.

Grupo: 01.400 – comércio de equipamentos para uso doméstico
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Neste grupo estão: Aparelhos de copa e cozinha, aspirador de pó, batedeira, botijão de gás,
cafeteira elétrica, circulador de ar, condicionador de ar (móvel), enceradeira, escada portátil,
exaustor, filtro de água, fogão, forno de microondas, geladeira, liquidificador, máquina de lavar
louca, máquina de lavar roupa, máquina de secar pratos, secador de prato, tábua de passar roupas,
torneira elétrica, torradeira elétrica, umidificador de ar e afins.

Grupo: 01.425 – comércio de mobiliário em geral e peças para decoração
Neste grupo estão: Abajur, antigüidades, aparelho para apoiar os braços, armário, arquivo de
aço ou madeira, artesanatos, balcão (tipo atendimento), banco, banqueta, cadeira, cama, carrinho
fichário, cinzeiro com pedestal, cortinas, criado-mudo, cristaleira, escrivaninha, espelho moldurado,
estante de madeira ou aço, estofado, flores naturais, guarda roupa, guarda-louça, mapoteca, mesa,
objetos de arte, persianas, plantas, poltrona, porta-chapéus, quadro de chaves, quadro para editais e
avisos, relógio de mesa/parede/ponto, roupeiro, sofá, suporte para bandeira (mastro), suporte para
TV e vídeo, tapeçaria, vitrine e afins.

Grupo: 01.450 – comércio de máquinas, equipamentos e artigos para segurança profissional e
de instalações
Neste grupo estão: Máquinas, equipamentos e artigos para segurança profissional e de
instalações.

Grupo: 01.475 – comércio de máquinas, equipamentos e artigos diversos
Neste grupo estão: Máquinas, equipamentos e artigos diversos.

Grupo: 01.500 – comércio de peças e materiais para manutenção de máquinas, equipamentos
e instalações
Neste grupo estão: Cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras, compressor para ar
condicionado, esferas para máquina datilográfica, ferramentas manuais e componentes, mangueira
para fogão, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral e afins.

Grupo: 01.525 – comércio de materiais de construção, ferragens, madeira, vidros, tintas e
materiais para pintura
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Neste grupo estão: Amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante,
boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica, cimento, cola, condutores de
fios, conexões, curvas, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes
acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto,
massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos
solventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta,
torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro e afins.

Grupo: 01.550 – comércio de material elétrico e eletrônico
Neste grupo estão: Bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, chuveiro ou
ducha elétrica, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, disjuntores,
eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, estabilizadores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis,
interruptores, lâmpadas e luminárias, NO-BREAK, pilhas e baterias, pinos e plugs, receptáculos,
resistências, starts, suportes, tomada de corrente e afins.

Grupo: 01.575 – comércio de veículos automotores
Neste grupo estão: Veículos automotores.

Grupo: 01.600 – comércio de acessórios e de peças e materiais para manutenção de veículos
automotores
Neste grupo estão: Água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de
acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem
condensador e platinado, correias, disco de embreagem, ignição, junta homocinética, lâmpadas e
lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e
pintura, motor de reposição, pára-brisa, pára-choque, platô, pneumáticos, reparos, retentores,
retrovisores, rolamentos, tapetes, velas e afins.

Grupo: 01.625 – comércio de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores
Neste grupo estão: Aditivos, álcool hidratado, fluido para amortecedor, fluido para
transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo para carter, óleo para freio hidráulico e
afins.
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Grupo: 01.650 – comércio de gás liquefeito de petróleo (GLP)
Neste grupo estão: Gás liquefeito de petróleo (GLP).

CATEGORIA: 02 – FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Grupo: 02.001 – serviços técnicos profissionais especializados
Neste grupo estão: Serviços especializados profissionais, científicos e técnicos, em especial
atividades jurídicas, contabilidade e auditoria, arquitetura e engenharia, design e decoração de
interiores, serviços de tradução e interpretação, e de consultoria em geral.

Grupo: 02.025 – serviços de aperfeiçoamento, capacitação e treinamento profissional
Neste grupo estão: Serviços de treinamento e desenvolvimento profissional, em especial
cursos de duração variável destinadas a qualificar e requalificar trabalhadores.

Grupo: 02.050 – serviços de tecnologia da informação
Neste grupo estão: Serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador, consultoria, suporte técnico e manutenção em tecnologia da informação, bem como de
tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas.

Grupo: 02.075 – serviços de telecomunicações
Neste grupo estão: Serviços de transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres,
sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza.

Grupo: 02.100 – serviços de reprografia e outros de apoio administrativo
Neste grupo estão: Serviços de apoio administrativo, em especial de reprografia, plotagem,
encadernação e digitação de textos.

Grupo: 02.125 – serviço de assinaturas de periódicos
Neste grupo estão: Serviços de assinaturas de jornais, revistas e outros periódicos.
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Grupo: 02.150 – serviços de publicidade e de publicação
Neste grupo estão: Serviços de criação, produção e realização de campanhas publicitárias e
sua veiculação em jornais, revistas, rádio, televisão e em outros veículos de comunicação, bem
como de realização de pesquisas de opinião pública e de publicação de atos oficiais e matérias em
geral.

Grupo: 02.175 – serviços gráfico-editoriais
Neste grupo estão: Serviços de edição e de edição integrada à impressão de livros, jornais,
revistas, periódicos, dicionários, enciclopédias, atlas, mapas, listas, cadastros e outras publicações.

Grupo: 02.200 – serviços de fotografia e filmagem
Neste grupo estão: Serviços de produção fotográfica e de filmagem e gravação de vídeos de
eventos em geral e para fins institucionais e de publicidade.

Grupo: 02.225 – serviços de transporte
Neste grupo estão: Serviços de transporte de pessoas e mercadorias, armazenamento e carga
e descarga, e outras atividades auxiliares dos transportes.

Grupo: 02.250 – serviços de malote não realizados pelo correio nacional e de entrega rápida
Neste grupo estão: Serviços de courrier envolvendo a coleta, o transporte e a entrega de
documentos, cartas e volumes, serviços de malote e de entrega rápida.

Grupo: 02.275 – serviços de alojamento
Neste grupo estão: Serviços de alojamento de curta duração em hotéis e pousadas e outros
tipos de alojamento temporário.

Grupo: 02.300 – serviços de alimentação e bebidas
Neste grupo estão: Serviços de preparo e fornecimento de alimentos e bebidas em
restaurantes, lanchonetes e similares, bem como as atividades de catering.

Grupo: 02.325 – serviços de execução de obras e atividades auxiliares
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Neste grupo estão: Serviços de execução de obras civis em geral, em especial a construção
de edifícios, reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de imóveis, de
demolição e de preparação de terreno para construção, instalação de materiais e equipamentos
necessários ao funcionamento de imóvel e obras de acabamento.

Grupo: 02.350 – serviços de fabricação de produtos de madeira
Neste grupo estão: Serviços de fabricação de madeira serrada, laminada, compensada,
prensada e aglomerada e de produtos de madeira para usos diversos.

Grupo: 02.375 – serviços de confecção de roupas profissionais
Neste grupo estão: Serviços de confecção, sob medida ou não, de roupas profissionais
(aventais, blazer, blusas, calças, camisas, capas, coletes sociais, gravatas, jalecos, macacões,
paletós, saias, vestidos e afins).

Grupo: 02.400 – serviços de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
Neste grupo estão: Serviços de manutenção, reparação e instalação de máquinas e
equipamentos diversos, em especial de equipamentos de escritório, informática, telefonia e
comunicação, áudio e vídeo e de uso doméstico.

Grupo: 02.425 – serviços de manutenção e reparação de veículos automotores
Neste grupo estão: Serviços de manutenção e reparação de veículos automotores,
especialmente manutenção e reparação mecânica, lanternagem ou funilaria e pintura, manutenção e
reparação elétrica, alinhamento e balanceamento, lavagem, lubrificação e polimento, borracharia, e
instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

Grupo: 02.450 – serviços de manutenção e conservação de instalações e de atividades
paisagísticas
Neste grupo estão: Serviços de manutenção e conservação de instalações, especialmente de
limpeza interior e exterior de edifícios, e de execução e manutenção de jardins e gramados.

Grupo: 02.475 – serviços de vigilância e segurança de serviços e instalações
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Neste grupo estão: Serviços de vigilância e segurança privada e de monitoramento de
sistemas de segurança.

Grupo: 02.500 – serviços de locação
Neste grupo estão: Serviços de aluguel de bens não-imobiliários, tais como: automóveis,
computadores e máquinas e equipamentos em geral.

Grupo: 02.525 – serviços de copeiragem
Neste grupo estão: Serviços de copeiras e auxiliares de copa.

Grupo: 02.550 – serviços de lavanderias
Neste grupo estão: Serviços de lavagem, passagem e limpeza de artigos têxteis e do
vestuário.
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