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- a colocação de anúncios e propagandas em outdoors (7312-
2/00);

- o agenciamento de espaços para publicidade, exceto em
veículos de comunicação (7312-2/00).

4329-1/02 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LA-
CUSTRE (SERVIÇO)

Esta Subclasse compreende:
- a instalação de equipamentos para orientação à navegação

marítima, fluvial e lacustre.
4329-1/03 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARA-

ÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES,
EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA (SERVIÇO)

Esta Subclasse compreende:
- a montagem, instalação e reparação de equipamentos in-

corporados às construções, como elevadores, escadas e esteiras ro-
lantes, portas automáticas e giratórias, etc., por unidades especia-
lizadas, exceto quando realizada pelo próprio fabricante.

Esta Subclasse não compreende:
- a instalação, manutenção e reparação de elevadores, es-

cadas e esteiras rolantes para transporte e elevação de pessoas de
fabricação própria (2822-4/01).

4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS
E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (SERVIÇO)

Esta Subclasse compreende:
- a montagem ou instalação de sistemas de iluminação e

sinalização em vias públicas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos
- a iluminação urbana e semáforos;

- a iluminação de pistas de decolagem.
Esta Subclasse não compreende:
- a fabricação de placas e de painéis luminosos, a sinalização

de tráfego e semelhantes (3299-0/04);
- a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos (4211-

1/02).
4329-1/05 TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU

DE VIBRAÇÃO (SERVIÇO)
Esta Subclasse compreende:
- os serviços de tratamento térmico, acústico ou de vibra-

ção.
4329-1/99 OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM

CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
( S E RV I Ç O )

Esta Subclasse compreende:
- a instalação de sistemas de limpeza por vácuo;
- o revestimento de tubulações.
Esta Subclasse não compreende:
- a instalação de máquinas industriais (grupo 33.2);
- a instalação de sistemas de refrigeração e de aquecimento

não-elétricos (4322-3/01);
- a impermeabilização em edifícios e outras obras de en-

genharia civil (4330-4/01);
- a instalação de esquadrias de metal ou madeira (4330-

4/02);
- a instalação de toldos e persianas (4330-4/99).
43.3 - OBRAS DE ACABAMENTO
43.30-4 OBRAS DE ACABAMENTO
4330-4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE EN-

GENHARIA CIVIL (SERVIÇO)
Esta Subclasse compreende:
- a impermeabilização em edifícios e outras obras de en-

genharia civil.
Esta Subclasse não compreende:
- a aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e

exteriores (4330-4/05).
4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TE-

TOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
MATERIAL (SERVIÇO)

Esta Subclasse compreende:
- a instalação de esquadrias de metal, madeira ou qualquer

outro material, quando não realizada pelo fabricante;
- a instalação de portas, janelas, alisares de portas e janelas,

cozinhas equipadas, escadas, equipamentos para lojas comerciais e
similares, em madeira e outros materiais, quando não realizada pelo
fabricante;

- a execução de trabalhos em madeira em interiores, quando
não realizada pelo fabricante;

- a instalação ou montagem de estandes para feiras e eventos
diversos quando não integrada à atividade de criação.

Esta Subclasse não compreende:
- a fabricação de esquadrias e forros de madeira (1622-

6/02);
- a instalação de esquadrias e forros de madeira, quando

realizada pelo fabricante (1622-6/02);
- a fabricação de esquadrias metálicas (2512-8/00);
- a instalação de esquadrias de metal, quando realizada pelo

fabricante (2512-8/00);
- a montagem de estandes para feiras e eventos diversos

quando integrada à atividade de criação (7319-0/01).
4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ES-

TUQUE (SERVIÇO)
Esta Subclasse compreende:
- os serviços de acabamento em gesso e estuque.
Esta Subclasse não compreende:
- a impermeabilização em edifícios e outras obras de en-

genharia civil (4330-4/01);
- a limpeza especializada de exteriores de edifícios (4399-

1/99);
- a atividade de decoração de interiores (7410-2/02);
- a limpeza geral de interiores de edifícios e outras estruturas

(8121-4/00).

4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM
GERAL (SERVIÇO)

Esta Subclasse compreende:
- os serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de

qualquer tipo;
- os serviços de pintura em obras de engenharia civil.
Esta Subclasse não compreende:
- a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos (4211-

½);
- a sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais

para estacionamento de veículos (4213-8/00);
- os serviços de acabamento em gesso e estuque (4330-

4/03);
- a colocação de papéis de parede (4330-4/05);
- a aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e

exteriores (4330-4/05).
4330-4/05 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RE-

SINAS EM INTERIORES E EXTERIORES (SERVIÇO)
Esta Subclasse compreende:
- a colocação de revestimentos de cerâmica, azulejo, már-

more, granito, pedras e outros materiais em paredes e pisos, tanto no
interior quanto no exterior de edificações;

- a colocação de tacos, carpetes e outros materiais de re-
vestimento de pisos;

- a calafetagem, raspagem, polimento e aplicação de resinas
em pisos;

- a colocação de papéis de parede.
Esta Subclasse não compreende:
- a impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-

4/01);
- os serviços de limpeza de fachada, com jateamento de areia

e semelhante (4399-1/99)
4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA

CONSTRUÇÃO (SERVIÇO)
Esta Subclasse compreende:
- os serviços de chapisco, emboço e reboco;
- a instalação de toldos e persianas;
- a instalação de piscinas pré-fabricadas, quando não rea-

lizada pelo fabricante;
- a colocação de vidros, cristais e espelhos;
- outras atividades de acabamento em edificações, não es-

pecificadas anteriormente.
Esta Subclasse não compreende:
- a impermeabilização em edifícios e outras obras de en-

genharia civil (4330-4/01);
- as obras de alvenaria (4399-1/03);
- a limpeza especializada de exteriores de edifícios (4399-

1/99);
- a atividade de decoração de interiores (7410-2/02);
- a limpeza geral de interiores de edifícios e outras estruturas

(8121-4/00).
43.9 - OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA

CONSTRUÇÃO
43.91-6 OBRAS DE FUNDAÇÕES
4391-6/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES
Esta Subclasse compreende:
- a execução de fundações diversas para edifícios e outras

obras de engenharia civil, inclusive a cravação de estacas (OBRA);
- a execução de reforço de fundações para edifícios e outras

obras de engenharia civil (OBRA);
- o aluguel, com operador, de equipamentos para execução

de fundações (SERVIÇO).
Esta Subclasse não compreende:
- a perfuração de poços para exploração de petróleo e gás

natural, incluídas as investigações geofísicas, geológicas e sísmicas,
quando realizada pela própria empresa (0600-0/01), ou quando rea-
lizada por terceiros (0910-6/00);

- as sondagens destinadas à construção civil (4312-6/00);
- as obras de terraplenagem (4313-4/00);
- o rebaixamento de lençóis freáticos e a drenagem do solo

destinado à construção (4319-3/00);
- a perfuração e abertura de poços de água (4399-1/05);
- as atividades de prospecção geológica (7119-7/02).
43.99-1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRU-

ÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4399-1/01 AD-
MINISTRAÇÃO DE OBRAS (SERVIÇO)

Esta Subclasse compreende:
- as atividades de gerenciamento e execução de obras através

de contrato de construção por administração;
- as atividades de direção e a responsabilidade técnica da

obra.
Esta Subclasse não compreende:
- a execução de obras por empreitada ou subempreitada (di-

visões 41 ou 42);
- a incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-

7/00);
- os serviços especializados de engenharia (concepção de

projetos estruturais e de instalações, supervisão, fiscalização e ge-
renciamento de projetos de construção) (7112-0/00).

4399-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAI-
MES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (SERVIÇO)

Esta Subclasse compreende:
- a montagem e desmontagem de plataformas de trabalho e

andaimes, exceto o aluguel de andaimes e plataformas de trabalho - a
montagem e desmontagem de fôrmas para concreto e escoramentos;

- a montagem e desmontagem de estruturas temporárias.
Esta Subclasse não compreende:
- a montagem e instalação de máquinas e equipamentos

industriais (divisão 33);
- o aluguel de andaimes e plataformas de trabalho sem mon-

ANEXO VIII

ATIVIDADES OU SERVIÇOS NÃO-INCLUÍDOS NA
COMPOSIÇÃO DO CUB, SUJEITOS À RETENÇÃO DE 11%

(ONZE POR CENTO):

01 - instalação de estruturas metálica;
02 - instalação de estrutura de concreto armado (pré-mol-

dada);
03 - obras complementares na construção civil: ajardina-

mento; recreação; terraplenagem; urbanização;
04 - lajes de fundação radiers;
05 - instalação de aquecedor, bomba de recalque, incine-

ração, playground, equipamento de garagem, equipamento de segu-
rança, equipamento contraincêndio e de sistema de aquecimento a
energia solar;

tagem e desmontagem (7732-2/02);

- a montagem e desmontagem de estruturas metálicas per-

manentes por conta de terceiros (4292-8/01).

4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA (OBRA)

Esta Subclasse compreende:

- as obras de alvenaria.

Esta Subclasse não compreende:

- os serviços de chapisco, emboço e reboco (4330-4/99).

4399-1/04 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMEN-

TO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO

DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (SERVIÇO)

Esta Subclasse compreende:

- o aluguel com operador ou os serviços de operação e

fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e

pessoas para uso em obras, tais como;

- elevadores de obras;

- empilhadeiras;

- guindastes e gruas.

Esta Subclasse não compreende:

- a execução de obras por empreitada ou subempreitada (di-

visões 41 ou 42);

- o aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem

operador (7732-2/01);

- o aluguel de andaimes e plataformas de trabalho sem mon-

tagem e desmontagem (7732-2/02).

4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS

DE ÁGUA (OBRA)

Esta Subclasse compreende:

- a perfuração e construção de poços de água.

4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONS-

TRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Esta Subclasse compreende:

- a construção de fornos industriais (OBRA);

- a construção de partes de edifícios, tais como: telhados,

coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc. (OBRA);

- os serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de

areia, vapor e semelhantes (SERVIÇO).

Esta Subclasse não compreende:

- a execução de obras por empreitada ou subempreitada (di-

visões 41 ou 42);

- as obras de montagem industrial (4292-8/02);

- a impermeabilização em edifícios e outras obras de en-

genharia civil (4330-4/01);

- o aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem

operador (7732-2/01);

- o aluguel de andaimes e plataformas de trabalho sem mon-

tagem e desmontagem (7732-2/02).
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ANEXO IX

06 - instalação de elevador, quando houver emissão de nota
fiscal - fatura de serviço (NFFS);

07 - instalação de esquadrias metálicas;
08 - colocação de gradis;
09 - montagem de torres;
10 - locação de equipamentos com operador;
11- impermeabilização contratada com empresa especializa-

da.
ATIVIDADES OU SERVIÇOS NÃO-INCLUÍDOS NA

COMPOSIÇÃO DO CUB, NÃO-SUJEITOS À RETENÇÃO DE
11% (ONZE POR CENTO): - SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE:

01 - instalação de antena coletiva;
02 - instalação de aparelhos de ar condicionado, de refri-

geração, de ventilação, de aquecimento, de calefação ou de exaus-
tão;

03 - instalação de sistemas de ar condicionado, de refri-
geração, de ventilação, de aquecimento, de calefação ou de exaustão,
quando a venda for realizada com emissão apenas da nota fiscal de
venda mercantil;

04 - instalação de estruturas e de esquadrias metálicas, de
equipamento ou de material, quando a venda for realizada com emis-
são apenas da nota fiscal de venda mercantil;

05 - jateamento ou hidrojateamento;
06 - perfuração de poço artesiano;
07 - sondagem de solo;
08 - controle de qualidade de materiais;
09 - locação de equipamentos sem operador;
10 - serviços de topografia;
11 - administração, fiscalização e gerenciamento de obras;

12 - elaboração de projeto arquitetônico e estrutural;
13 - assessorias ou consultorias técnicas;
14 - locação de caçambas;
15 - fundações especiais (exceto lajes de fundação radiers).
RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS NÃO-INCLUÍDOS NO

CUB, SEGUNDO NBR 12721/2006:
01 - engenheiro e arquiteto projetistas;
02 - encarregado;
03 - almoxarife;
04 - auxiliar de almoxarife;
05 - apontador;
06 - demais administrativos da obra.




