
CNPJ: Título de eleitor:

CPF: RG:

Capital Social: 

Telefone do Contador 
responsável:

(     ) (     )

(     ) (     )

(     ) (     )

(     ) (     )

(     ) (     )

(     ) (     )

(     ) (     )

(     ) (     )

(     ) (     )

(     ) (     )

(     ) (     )

(     )

E-mail do interessado:

Este documento deve ser utilizado quando do interesse em:
Abertura, Alteração, Baixa de Inscrição Municipal para MEI

Renovação da Liença par MEI

È importante que seja preenchido corretamente, visto seu valor legal dentro processo de tratativas envolvendo Microempresa INdividual

REQUERIMENTO PARA MEI

Licença de funcionamento do estacionamento de veículos de carga (cópia)

Outros

Procuração (com firma reconhecida)

RG/CPF do procurador (cópia autenticada)

Comprovante do endereço de correspondência/MORADIA (cópia de conta de 
consumo:água, luz, telefone ou internet em nome do interessado)

Comprovante do endereço onde MEI irá funcionar (cópia de conta de consumo:água, 
luz, telefone ou internet do responsável))

CNH do condutor - para atividades que exigem/realizam transporte (cópia)

Cartão do CNPJ - retirado no site da Receita Federal 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br

AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – SP

FORMAS DE ATUAÇÃO:

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Nº de recibo da última Declaração de 
Imposto de Renda do CPF indicado 

acima:

Baixa de Inscrição Municipal de MEI

Renovação de Licença para MEI

Internet

Com Local Fixo: Endereço da MEI - exige AVCB ou CLCB

Sem Local Fixo: Endereço de correspondência - não exige AVCB

Outros

DADOS PESSOAIS:

Nome do interessado:

Razão Social:

Nome Fantasia:

CRLV dos Veículos - para atividades que exigem/realizam transporte (cópia)

CLCB - Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros – SP (para as edificações com 
até 750 metros quadrados, que possuam no máximo 3 pavimentos e que respeitem 
as normas contidas na instrução técnica IT-42.)

RG/CPF dos empresários (cópia autenticada)

Endereço completo para 
correspondência (de onde mora):

Nome do Contador responsável:

VEM REQUERER:

Abertura de Inscrição Municipal para MEI

Alteração cadastral da Inscrição Municipal para MEI

Principal telefone para contato do 
interessado:

Endereço completo onde 
funcionará a MEI:

Declaração de zoneamento - recebido da SALA DO EMPREENDEDOR CAÇAPAVENSE 
(cópia)

Certificado da Condição de  MEI – retirado no portal do empreendedor (cópia)

Inscrição Estadual (cópia)
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(     )

(     )

(     )

Atendido por: Complemento:

COMPLEMENTO:
Inserir abaixo informações complementares que julgar necessárias à análise deste pedido.

DESCREVER A ATIVIDADE:
Informar de que forma e onde será exercida a atividade declarada da MEI.

Para os casos de ATIVIDADES DE TRANSPORTE:
Informar o local onde o(s) veículo(s) ficará(ão) estacionado(s). O local deverá ter autorização para estacionamento de veículos de carga.

Este Requerimento é parte integrante dos documentos que devem ser apresentados à Prefeitura, logo o mesmo deverá ser impresso para assinatura e enviado juntamente com os 
demais documentos informados no campo "Documentos apresentados" por e-mail à: mei.prefeituracpv@gmail.com - com todos os documentos no formato de PDF ou entregue 
presencialmentena SALA DO EMPREENDEDOR CAÇAPAVENSE - R. Cap. João Ramos, 58 - 2º andar - Centro - Caçapava-SP

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES:

Declaro que estou ciente quanto as obrigações do MEI e dos pagamentos das taxas a serem recolhidos aos órgãos Governamentais pertinentes.

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA:

Declaro para fins de concessão de inscrição Municipal e Licença de Funcionamento, que o endereço citado no campo acima intitulado "Endereço para correspondência", 
será utilizado pela minha empresa tão somente para fins de corrrespondência e endereço fiscal, não havendo nenhum tipo de atividade econômica no local. Estou ciente 
que no local não deverá haver funcionários, depósito de produtos, escritório de atendimento ou o exercício de qualquer atividade comercial, industrial ou de prestação de 
serviços e que, caso venha a exercer atividades econômicas no endereço citado, deverei obter prévia autorização da Prefeitura Municipal de Caçapava. Por fim, declaro 
que as informações aqui prestadas são a expressão da verdade, ciente de que qualquer informação falsa constitui, independente das sanções administrativas cabíveis, 
crime de falsidade ideológica, nos termos do Art. 299 do Código Penal.

ORIENTAÇÕES FINAIS:

DECLARAÇÃO para MEI com CNAE: 7319-0/02 Promoção de vendas
A não opção por esta declaração, não isenta o MEI das responsabilidades jurídicas.

Caso eu tenha declarado o CNAE  7319-0/02, exercerei a atividade de promoção de vendas para fins unicamente publicitários: para realizar a distribuição e entrega de 
material publicitário ou para captação de clientes. E que, todas as informações aqui declaradas são expressões de verdade, ciente de que qualquer informação falsa 
poderá ser consideradas crime de falsidade ideológica, no termos do Art. 299 do Código Penal.

Caçapava,

inserir acima dia, mês e ano por extenso.

Assinatura do Declarante:

...................................................................................................................................
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