
 

Veja os documentos que precisa levar, o SEBRAE-SP pode te ajudar!  

 

Formalização do MEI 

Check list – Documentos necessários: 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS  CHECK LIST  

Documento de identificação com foto válido (Para estrangeiros: 

RNE) – original e cópia simples 

 ☐  

CPF   ☐  

Comprovante do Endereço Comercial (se tiver)  ☐  

Comprovante de Endereço Residencial  ☐  

Título de Eleitor  ☐  

Número do Recibo da última declaração do Imposto de Renda da 

Pessoa Física 

 ☐  

Pesquisa prévia de vibilidade (Verifique a Lei de zoneamento e as 

atividades permitidas no município) 

 ☐  

 

 

Alteração do MEI 

Check list – Documentos necessários: 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS  CHECK LIST  

Documento de identificação com foto válido ou RNE (Para 

Estrangeiros) – original e cópia simples 

 ☐  

CPF   ☐  

Comprovante do Endereço Comercial (se tiver)  ☐  

Comprovante de Endereço Residencial  ☐  

Título de Eleitor  ☐  

Número do Recibo da última declaração do Imposto de Renda da 

Pessoa Física 

 ☐  

Código de Acesso do SIMPLES Nacional (se tiver)  ☐  

Pesquisa prévia de vibilidade (Verifique a Lei de zoneamento e as 

atividades permitidas no município) 

 ☐  

 



 

 

 

Baixa/ Encerramento do MEI 

Check list – Documentos necessários: 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS  CHECK LIST  

Documento de identificação com foto válido ou RNE (Para 

Estrangeiros) – original e cópia simples 

 ☐  

CPF   ☐  

Título de Eleitor  ☐  

Número do Recibo da última declaração do Imposto de Renda da 

Pessoa Física 

 ☐  

Código de Acesso do SIMPLES Nacional (se tiver)  ☐  

Receita Bruta auferida no ano-calendário de referência  ☐  

 

 

Declaração Anual do MEI 

Check list – Documentos necessários: 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS  CHECK LIST  

Documento de identificação com foto válido ou RNE (Para 

Estrangeiros) – original e cópia simples 

 ☐  

CPF   ☐  

Título de Eleitor  ☐  

Número do Recibo da última declaração do Imposto de Renda da 

Pessoa Física 

 ☐  

Código de Acesso do SIMPLES Nacional (se tiver)  ☐  

Receita Bruta auferida no ano-calendário de referência  ☐  

 

 


