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CHAMAMENTO PÚBLICO 

 SELEÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 
2ª RODADA DE IMPACT INVESTING APEX-BRASIL 

 
 

ERRATA 
 
Prezado participante / Prezado empresário,  

  

Agradecemos seu interesse em participar do processo de seleção das empresas que 

farão parte da 2ª Rodada de Impact Investing da Apex-Brasil.  

Como parte deste processo, faz-se necessário o preenchimento do Sumário Executivo 

em anexo, de acordo com as orientações nele descritas.  

  

Aproveitamos para lembrar que a efetivação de sua inscrição somente se dará 

mediante a comprovação de toda a documentação listada abaixo, de acordo com o item 

3.2.5, do Regulamento, além do completo preenchimento do Sumário Executivo. 

 

3.2.5.(...) 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b) Certidão de Distribuição de Feitos de 1º grau da Justiça do Trabalho;  

c) Certidão de regularidade de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de 

terceiros (INSS);  

d) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

expedida pela Caixa Econômica Federal (CEF);  

e) Certidão de regularidade de Débitos relativos a Tributos Federais e à dívida ativa da 

União (Receita Federal do Brasil);  

f) Certidão do Distribuidor de falências e concordatas;  

g) Certidões negativas de todos os Cartórios de Protesto localizados na sede da empresa, 

pelo prazo dos últimos 5 (cinco) anos.  

 

ATENÇÃO:  considerando que a letra (b)  do referido item 3.2.5, solicita a Certidão de 

Distribuição de Feitos de 1º Grau da Justiça do Trabalho, certidão essa emitida 

individualmente para cada funcionário da empresa; considerando ainda que não é esse 

o objetivo de tal solicitação; e considerando por fim que tal solicitação incorre em 

custos desnecessários e no possível não cumprimento do prazo estipulado para o envio 

da documentação; solicita-se que a Certidão indicada na letra (b) seja substituída pela 

abaixo indicada. 
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Onde se lê  

 

b) Certidão de Distribuição de Feitos de 1º grau da Justiça do Trabalho;  

 

Leia-se  

 

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
  

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos”.  
 

 

Brasília, 11 de agosto de 2014. 
Apex-Brasil 
 
 


