
 

ANEXO IV – Autorização para geração da NFS-e a part ir de 01/03/2015  

Código 
CNAE 2.1 Descrição do Código CNAE 2.0 Item da 

Lista 

8690-9/04 Atividades de podologia 06.01 

9602-5/01 Cabeleireiros 06.01 

9602-5/02 Outras atividades de tratamento de beleza 06.01 

9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza 06.02 

9609-2/01 Clínicas de estética e similares 06.02 

9609-2/06 Serviços de tatuagem e colocação de piercing 06.02 

9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 06.02 

9609-2/01 Clínicas de estética e similares 06.03 

9609-2/05 Atividades de sauna e banhos 06.03 

8592-9/01 Ensino de dança 06.04 

8591-1/00 Ensino de esportes 06.04 

9313-1/00 Atividades de condicionamento físico 06.04 

9609-2/01 Clínicas de estética e similares 06.05 

2391-5/01 Britamento de pedras, exceto associado à extração 07.01 

7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 07.01 

7119-7/02 Atividades de estudos geológicos 07.01 

7111-1/00 Serviços de arquitetura 07.01 

7112-0/00 Serviços de engenharia 07.01 

2330-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 07.02 

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 07.02 

4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 07.02 

4221-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 07.02 

4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 07.02 

4221-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações 07.02 
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Código 
CNAE 2.1 Descrição do Código CNAE 2.0 Item da 

Lista 

4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação 

07.02 

4222-7/02 Obras de irrigação 07.02 

4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas 07.02 

4292-8/02 Obras de montagem industrial 07.02 

4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 07.02 

4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno 07.02 

4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 07.02 

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

07.02 

4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 07.02 

4329-1/03 
Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras 
rolantes, exceto de fabricação própria 

07.02 

4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil 07.02 

4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque 07.02 

4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral 07.02 

4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 07.02 

4399-1/01 Administração de obras 07.02 

4399-1/03 Obras de alvenaria 07.02 

4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água 07.02 

3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais 07.02 

4120-4/00 Construção de edifícios 07.02 

4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 07.02 

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 07.02 

4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 07.02 

4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 07.02 

4312-6/00 Perfurações e sondagens 07.02 

4313-4/00 Obras de terraplenagem 07.02 
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Código 
CNAE 2.1 Descrição do Código CNAE 2.0 Item da 

Lista 

4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 07.02 

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica 07.02 

4329-1/99 
Outras obras de instalações em construções não especificadas 
anteriormente 

07.02 

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção 07.02 

4391-6/00 Obras de fundações 07.02 

4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 07.02 

7112-0/00 Serviços de engenharia 07.03 

4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas 07.04 

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 07.05 

4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 07.05 

4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 07.05 

4221-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações 07.05 

4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 07.05 

4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque 07.05 

4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral 07.05 

4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 07.05 

4399-1/03 Obras de alvenaria 07.05 

9102-3/02 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 07.05 

4120-4/00 Construção de edifícios 07.05 

4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 07.05 

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica 07.05 

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção 07.05 

4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 07.05 

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

07.06 

4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque 07.06 
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4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 07.06 

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção 07.06 

4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 07.07 

4329-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 07.08 

4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 07.08 

3831-9/01 Recuperação de sucatas de alumínio 07.09 

3839-4/01 Usinas de compostagem 07.09 

3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos 07.09 

3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos 07.09 

3821-1/00 Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 07.09 

3822-0/00 Tratamento e disposição de resíduos perigosos 07.09 

3831-9/99 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 07.09 

3832-7/00 Recuperação de materiais plásticos 07.09 

3839-4/99 Recuperação de materiais não especificados anteriormente 07.09 

8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 07.09 

3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 07.10 

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 07.10 

8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 07.10 

7410-2/02 Decoração de interiores 07.11 

8130-3/00 Atividades paisagísticas 07.11 

3821-1/00 Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 07.12 

3822-0/00 Tratamento e disposição de resíduos perigosos 07.12 

0161-0/01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 07.13 

0162-8/99 Atividades de apoio à pecuária não especificados anteriormente 07.13 

8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas 07.13 
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0161-0/03 Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 07.16 

0220-9/06 Conservação de florestas nativas 07.16 

0230-6/00 Atividades de apoio à produção florestal 07.16 

4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 07.17 

3900-5/00 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 07.18 

4291-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais 07.18 

7112-0/00 Serviços de engenharia 07.19 

7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 07.20 

7119-7/02 Atividades de estudos geológicos 07.20 

7119-7/99 
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não 
especificadas anteriormente 

07.20 

7490-1/02 Escafandria e mergulho 07.21 

0910-6/00 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural 07.21 

0990-4/01 Atividades de apoio à extração de minério de ferro 07.21 

0990-4/02 Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos 07.21 

0990-4/03 Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos 07.21 

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

07.22 

8511-2/00 Educação infantil – creche 08.01 

8512-1/00 Educação infantil - pré-escola 08.01 

8513-9/00 Ensino fundamental 08.01 

8520-1/00 Ensino médio 08.01 

8531-7/00 Educação superior – graduação 08.01 

8532-5/00 Educação superior - graduação e pós-graduação 08.01 

8533-3/00 Educação superior -  pós-graduação e extensão 08.01 

8541-4/00 Educação profissional de nível técnico 08.01 

8542-2/00 Educação profissional de nível tecnológico 08.01 
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8550-3/02 Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 08.02 

8592-9/02 Ensino de artes cênicas, exceto dança 08.02 

8592-9/03 Ensino de música 08.02 

8599-6/01 Formação de condutores 08.02 

8599-6/02 Cursos de pilotagem 08.02 

8599-6/03 Treinamento em informática 08.02 

8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 08.02 

8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos 08.02 

8592-9/99 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 08.02 

8593-7/00 Ensino de idiomas 08.02 

8599-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 08.02 

9312-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares 08.02 

5510-8/01 Hotéis 09.01 

5510-8/02 Apart-hotéis 09.01 

5510-8/03 Motéis 09.01 

5590-6/01 Albergues, exceto assistenciais 09.01 

5590-6/02 Campings 09.01 

5590-6/03 Pensões (alojamento) 09.01 

5590-6/99 Outros alojamentos não especificados anteriormente 09.01 

4929-9/03 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal 09.02 

4929-9/04 
Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, 
interestadual e internacional 

09.02 

7911-2/00 Agências de viagens 09.02 

7912-1/00 Operadores turísticos 09.02 

7990-2/00 
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 
anteriormente 

09.02 

7912-1/00 Operadores turísticos 09.03 
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9001-9/01 Produção teatral 12.01 

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

12.01 

5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica 12.02 

9001-9/04 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares 12.03 

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

12.03 

9001-9/99 
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados 
anteriormente 12.04 

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

12.05 

9103-1/00 
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas 
ecológicas e áreas de proteção ambiental 

12.05 

9321-2/00 Parques de diversão e parques temáticos 12.05 

9329-8/01 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 12.06 

9001-9/02 Produção musical 12.07 

9001-9/03 Produção de espetáculos de dança 12.07 

8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 12.08 

9329-8/02 Exploração de boliches 12.09 

9329-8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares 12.09 

9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos 12.09 

9200-3/99 Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente 12.09 

9001-9/05 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 12.10 

9200-3/02 Exploração de apostas em corridas de cavalos 12.10 

9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos 12.11 

9319-1/99 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 12.11 

9001-9/02 Produção musical 12.12 

9001-9/01 Produção teatral 12.13 

9001-9/02 Produção musical 12.13 

9001-9/03 Produção de espetáculos de dança 12.13 
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9001-9/04 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares 12.13 

5911-1/99 
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de 
televisão não especificadas anteriormente 

12.13 

6021-7/00 Atividades de televisão aberta 12.13 

9001-9/02 Produção musical 12.14 

9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação 12.14 

9001-9/02 Produção musical 12.15 

9001-9/03 Produção de espetáculos de dança 12.15 

9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 12.15 

9001-9/02 Produção musical 12.16 

5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica 12.16 

9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 12.17 

6435-2/03 Companhias hipotecárias 15.01 

6470-1/01 Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 15.01 

6470-1/02 Fundos de investimento previdenciários 15.01 

6470-1/03 Fundos de investimento imobiliários 15.01 

6499-9/01 Clubes de investimento 15.01 

6499-9/02 Sociedades de investimento 15.01 

6619-3/05 Operadoras de cartões de débito 15.01 

6434-4/00 Agências de fomento 15.01 

6613-4/00 Administração de cartões de crédito 15.01 

6435-2/02 Associações de poupança e empréstimo 15.02 

6450-6/00 Sociedades de capitalização 15.02 

6435-2/03 Companhias hipotecárias 15.07 

6619-3/04 Caixas eletrônicos 15.07 

6450-6/00 Sociedades de capitalização 15.07 
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6435-2/02 Associações de poupança e empréstimo 15.08 

6435-2/03 Companhias hipotecárias 15.08 

6499-9/05 Concessão de crédito pelas OSCIP 15.08 

6436-1/00 Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras 15.08 

6437-9/00 Sociedades de crédito ao microempreendedor 15.08 

6440-9/00 Arrendamento mercantil 15.09 

6619-3/01 Serviços de liquidação e custódia 15.10 

6619-3/02 Correspondentes de instituições financeiras 15.10 

6619-3/01 Serviços de liquidação e custódia 15.12 

6499-9/99 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente 15.12 

6438-7/99 
Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas 
anteriormente 

15.13 

6435-2/01 Sociedades de crédito imobiliário 15.18 

6435-2/02 Associações de poupança e empréstimo 15.18 

6435-2/03 Companhias hipotecárias 15.18 

4912-4/02 Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana 16.01 

4912-4/03 Transporte metroviário 16.01 

4921-3/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 16.01 

4929-9/01 
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal 16.01 

4930-2/01 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
municipal 

16.01 

4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos                                                 16.01 

4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças 16.01 

5021-1/01 Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia 16.01 

5091-2/01 Transporte por navegação de travessia, municipal 16.01 

5099-8/01 Transporte aquaviário para passeios turísticos 16.01 

4923-0/01 Serviço de táxi 16.01 
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4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 
motorista 

16.01 

4924-8/00 Transporte escolar 16.01 

4940-0/00 Transporte dutoviário 16.01 

4950-7/00 Trens turísticos, teleféricos e similares 16.01 

5022-0/01 
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, 
municipal, exceto travessia 

16.01 

5112-9/99 Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular 16.01 

5229-0/02 Serviços de reboque de veículos 16.01 

6920-6/02 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 17.01 

7490-1/03 Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 17.01 

8299-7/01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 17.01 

0162-8/99 Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente 17.01 

0311-6/04 Atividades de apoio à pesca em água salgada 17.01 

0312-4/04 Atividades de apoio à pesca em água doce  17.01 

0321-3/05 Atividades de apoio à aquicultura em água salgada e salobra 17.01 

0322-1/07 Atividades de apoio à aquicultura em água doce 17.01 

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

17.01 

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

17.01 

7319-0/04 Consultoria em publicidade 17.01 

7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública 17.01 

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

17.01 

9430-8/00 Atividades de associação de defesa de direitos sociais 17.01 

9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 17.01 

7490-1/01 Serviços de tradução, interpretação e similares 17.02 

5229-0/01 Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada 17.02 

5811-5/00 Edição de livros 17.02 
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5812-3/00 Edição de jornais 17.02 

5813-1/00 Edição de revistas 17.02 

5819-1/00 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos 17.02 

5821-2/00 Edição integrada à impressão de livros 17.02 

5822-1/00 Edição integrada à impressão de jornais 17.02 

5823-9/00 Edição integrada à impressão de revistas 17.02 

5829-8/00 
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos 
gráficos 

17.02 

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

17.02 

8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 17.02 

8219-9/99 
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente 

17.02 

8220-2/00 Atividades de tele atendimento 17.02 

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

17.02 

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

17.03 

8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 17.03 

7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão-de-obra 17.04 

7820-5/00 Locação de mão-de-obra temporária 17.05 

7830-2/00 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 17.05 

8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 17.05 

5911-1/02 Produção de filmes para publicidade 17.06 

7311-4/00 Agências de publicidade 17.06 

7319-0/01 Criação e montagem de estandes para feiras e exposições 17.06 

7319-0/02 Promoção de vendas 17.06 

7319-0/03 Marketing direto 17.06 

7319-0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 17.06 

5310-5/02 Atividades de franqueadas do Correio Nacional 17.08 
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7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 17.08 

6621-5/01 Peritos e avaliadores de seguros 17.09 

6911-7/02 Atividades auxiliares da justiça 17.09 

6920-6/02 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 17.09 

7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 17.09 

7112-0/00 Serviços de engenharia 17.09 

7120-1/00 Testes e análises técnicas 17.09 

8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 17.10 

5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê 17.11 

6611-8/01 Bolsa de valores 17.12 

6611-8/02 Bolsa de mercadorias 17.12 

6611-8/03 Bolsa de mercadorias e futuros 17.12 

6611-8/04 Administração de mercados de balcão organizados 17.12 

6493-0/00 Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos 17.12 

6630-4/00 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 17.12 

6822-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária 17.12 

7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 17.12 

8660-7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde 17.12 

9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 17.12 

8299-7/04 Leiloeiros independentes 17.13 

6911-7/01 Serviços advocatícios 17.14 

6911-7/02 Atividades auxiliares da justiça 17.15 

6621-5/01 Peritos e avaliadores de seguros 17.16 

6621-5/02 Auditoria e consultoria atuarial 17.16 

6920-6/02 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 17.16 



ANEXO IV – Autorização para geração da NFS-e a part ir de 01/03/2015  

Código 
CNAE 2.1 Descrição do Código CNAE 2.0 Item da 

Lista 

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

17.17 

6621-5/02 Auditoria e consultoria atuarial 17.18 

6920-6/01 Atividades de contabilidade 17.19 

6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras 17.20 

6621-5/02 Auditoria e consultoria atuarial 17.20 

7020-4/00 
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 
específica 17.20 

7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública 17.21 

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

17.21 

8291-1/00 Atividades de cobrança e informações cadastrais 17.22 

6491-3/00 Sociedades de fomento mercantil – factoring 17.23 

8599-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 17.24 

6912-5/00 Cartórios 21.01 

5221-4/00 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 22.01 

9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos 29.01 

8640-2/02 Laboratórios clínicos 30.01 

7210-0/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 30.01 

7119-7/99 
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não 
especificadas anteriormente 

31.01 

7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 32.01 

5250-8/01 Comissária de despachos 33.01 

5250-8/02 Atividades de despachantes aduaneiros 33.01 

8030-7/00 Atividades de investigação particular 34.01 

9002-7/01 Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores 35.01 

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

35.01 

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

36.01 

7490-1/05 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e 
artísticas 

37.01 



ANEXO IV – Autorização para geração da NFS-e a part ir de 01/03/2015  

Código 
CNAE 2.1 Descrição do Código CNAE 2.0 Item da 

Lista 

9102-3/01 Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e 
atrações similares 

38.01 

3211-6/01 Lapidação de gemas 39.01 

7410-2/01 Design 39.01 

9002-7/01 Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores 40.01 

 


