
Guilherme da Silva Weissheimer, inscrito(a) no CPF/MF, sob o nº  021.531.260-02, informa que efetuou o seu pré-
cadastramento no site da Prefeitura do Município de São Paulo e o cadastramento da sua SENHA WEB. SOLICITA, portanto, a 
validação do seu cadastro  e o desbloqueio da senha cadastrada.
O representante legal infra-assinado da GUILHERME DA SILVA WEISSHEIMER 02153126002, inscrito no CNPJ/MF, sob nº 
24.265.286/0001-03, informa que efetuou o pré-cadastramento de dados no site da Prefeitura do Município de São Paulo e 
solicita a validação para permitir acesso às informações de interesse exclusivo da pessoa supramencionada.
ASSUME total responsabilidade pela veracidade dos dados cadastrados.
Declaramos que a última alteração contratual ocorreu em  ______ / ______ / _______

São Paulo, 8 de agosto de 2016

_____________________________________
Assinatura do representante legal
Nome: Guilherme da Silva Weissheimer
CPF: 021.531.260-02

CPF: 021.531.260-02
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO -  VALIDAÇÃO DE CADASTRO: CAC2107F
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO - DESBLOQUEIO DA SENHA WEB:  E4E34D0C
CNPJ: 24.265.286/0001-03
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  - VALIDAÇÃO DE CADASTRO: 2C5B965

SOLICITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE CADASTRO E DESBLOQUEIO DA SENHA WEB  deverá ser entregue na Praça de atendimento da 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico localizada no Vale do Anhangabaú 206, de 2ª a 6ª feira, das 9 às 18 
horas MEDIANTE AGENDAMENTO ELETRÔNICO OBRIGATÓRIO NO SITE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CASO 
O SOLICITANTE SE ENQUADRE COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI comparecer em qualquer Praça de 
atendimento  localizada nas Subprefeituras de 2ª a 6ª feira, das 9 às 18 horas.  Sem isso, não será possível acessar as 
informações de interesse da pessoa física supramencionada. Apresentar documento original do solicitante com fotografia para 
possibilitar a conferência da assinatura pelo servidor responsável ou de modo alternativo o reconhecimento em cartório da 
firma.
Para os casos em que o signatário desta Solicitação de validação de cadastro for procurador, é obrigatório anexar a procuração 
do interessado, autorizando o procurador a representá-lo neste ato, e documento original do procurador com fotografia para 
possibilitar a conferência da assinatura pelo servidor responsável ou de modo alternativo o reconhecimento em cartório da 
firma.
Favor anexar cópia simples e original ou alternativamente cópias autenticadas, para conferência dos seguintes documentos:
       a) CNPJ da pessoa jurídica;
       b) Instrumento de constituição e, se for o caso, suas alterações posteriores ou instrumento de constituição consolidado, 
           regularmente registrado no órgão competente;
       c) Caso esteja enquadrado como MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) apresentar o Certificado do MEI.
A solicitação de validação de cadastro terá validade de 60 (SESSENTA) dias a partir da data de sua emissão.
A solicitação de desbloqueio da SENHA WEB terá validade de 60 (SESSENTA) dias a partir da data de sua emissão.

PROTOCOLO - Validação de cadastro e desbloqueio da SENHA WEB

CNPJ: 24.265.286/0001-03
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO - VALIDAÇÃO DE CADASTRO: 2C5B965

Recebido em ______/______/______

________________________________________
Assinatura e carimbo do funcionário

SOLICITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE CADASTRO PESSOA JURÍDICA, PESSOA FÍSICA E DESBLOQUEIO DA SENHA 
WEB PESSOA FÍSICA

CPF: 021.531.260-02
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO -  VALIDAÇÃO DE CADASTRO : CAC2107F
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO - DESBLOQUEIO DE SENHA WEB: E4E34D0C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO


