
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS – EDITAL FID 2021 

 

1) Qual é o valor do repasse do FID? 

Serão aceitas propostas que solicitem apoio financeiro no aporte de até R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais), excluindo-se a contrapartida.  

 

2) Qual é o período das inscrições? 

De 10/01/2022 até as 23:59h do dia 10/03/2022 

 

3) Como devo encaminhar os documentos? 

Exclusivamente através do e-mail editalfid2021@justica.sp.gov.br 

 

4) Devo encaminhar todos os documentos? 

Sim, todos os documentos e anexos exigidos no edital, exceto os anexos abaixo: 

Anexo IX – Minuta do Termo de Convênio 

Anexo X – Minuta do Termo de Parceria 

Anexo XI - Minuta do Termo de Fomento 

Anexo XII – Manual para apresentação de projetos 

 

Salientamos que a ausência de qualquer documento de apresentação obrigatória 

desclassificará automaticamente a proposta apresentada, razão pela qual sugerimos a 

conferência prévia de todos os itens a serem encaminhados.  

 

5) Pode ser apresentado mais de um projeto? 

Sim. Mas será selecionado preferencialmente um projeto por proponente. 

 

6) Como os projetos poderão ser apresentados?  

 

Os projetos deverão ser apresentados nos termos do item 6 do edital (observem com atenção 

os requisitos). 

 

7) Quais os tipos de projetos que podem ser apresentados? 

Quaisquer projetos que se enquadrem no item 2.3, observando que, os projetos contidos no 

item 2.5, terão prioridade e pontuação maior que os demais eixos. 
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8) Como pode ser oferecida a contrapartida? 

Para órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, de âmbito federal ou 

estadual, incluindo o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, de no mínimo 

12% (doze por cento) do valor do projeto apresentado; 

 

Para órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, de âmbito municipal: 

a) de no mínimo 5% (cinco por cento) do valor do projeto apresentado, para municípios 

com população de até 20.000 habitantes; 

 

b) de no mínimo 6% (seis por cento) do valor do projeto apresentado, para municípios com 

população entre 20.001 e 50.000 habitantes; 

 

c) de no mínimo 7% (sete por cento) do valor do projeto apresentado, para municípios com 

população entre 50.001 e 100.000 habitantes; 

 

d) de no mínimo 8% (oito por cento) do valor do projeto apresentado, para municípios com 

população entre 100.001 e 200.000 habitantes; 

 

e) de no mínimo 9% (nove por cento) do valor do projeto apresentado, para municípios com 

população igual ou superior a 200.001 habitantes; 

Em se tratando, de entidades civis, a contrapartida será de no mínimo 5% (cinco por cento) 

podendo ser: financeira, em bens ou serviços ou em bens e serviços, com a indicação do valor 

correspondente em reais. 

9) O proponente pode não apresentar a contrapartida? 

É obrigatória a apresentação da contrapartida, a não apresentação, desclassifica o proponente 

automaticamente. 
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10) Como devo calcular a contrapartida? 

A contrapartida obedecerá aos percentuais que constam do item 5.2.1 e 5.2.2 e é calculada pelo 

valor final do projeto e não pelo valor a ser disponibilizado pelo FID.  

Exemplos de contrapartida com valor total do projeto  

Percentual  Valor total do Projeto   Apoiado pelo FID   Contrapartida 

5% 1.052.631,00 999.999,45 52.631,55 

6% 1.063.829,00 999.999,26 63.829,74 

7% 1.075.268,00 999.999,24 75.268,76 

8% 1.086.950,00 999.994,00 86.956,00 

9% 1.098.900,00 999.999,00 98.901,00 

12% 1.136.359,00 999.995,92 136.363,08 

 

O quadro acima serve somente para exemplo. 

 

É de competência do proponente a observância dos parâmetros estabelecidos no edital, sendo 

de sua responsabilidade os cálculos dos valores, ressaltando que o teto estabelecido para 

repasse do FID é de até R$ 1.000.000,00. 

 

 

11) Como preencher o Plano de Trabalho? 

Obrigatoriamente, o Plano de Trabalho deverá ser preenchido em arquivo, formato Excel. A 

ausência do preenchimento ou preenchimento incorreto implicará em desclassificação nos 

termos do item 6.1.2.4 do Edital. 

 

12) Dúvidas/Informações ou Esclarecimentos? 

 

Qualquer esclarecimento ou informação adicional deverá ser solicitada exclusivamente por 

intermédio do e-mail: duvidaseditalfid@justica.sp.gov.br 

 

 

13) É permitida a inscrição de projetos que envolvam até quantos Eixos Temáticos? 

Não há limitação de eixos temáticos.  Observe o contido no item 2.3. 

 

14)  Quando sairá o resultado do processo? 

Conforme item 9.1.2.6 do Edital de Apresentação de Projetos ao FID 2021, após a avaliação da 

documentação referida no item 9.1.2.1 pelos órgãos técnicos competentes, o Conselho Gestor 

do FID deliberará pela aprovação ou não dos projetos apresentados, cujo resultado será 

publicado na Imprensa Oficial do Estado e no sítio eletrônico www.justica.sp.gov.br. 
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15)  Quando ocorrerá a divulgação da classificação dos projetos? 

Após a aprovação do Conselho Gestor do FID será divulgado no site da SJC e publicado no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo. 

 

 

16)  É justificado a não aplicação da contrapartida devido às dificuldades financeiras do 

proponente? 

 

Não. Na ausência da contrapartida, o projeto será automaticamente desclassificado. 

  

 

17)  Quem pode apresentar projetos ao FID? 

 

Poderão apresentar projetos ao FID, órgãos e entidades da Administração Pública Direta e 

Indireta, de âmbito federal, estadual e municipal, além das entidades referidas no Inciso I do 

artigo 8º da Lei 13.555/2009 e das Organizações da Sociedade Civil, que cumprirem os requisitos 

da Lei 13.019, de 31/07/2014 e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, Lei 9.790 

de 23/03/1999 e suas alterações. 

 

 

18)         O proponente do projeto tem que ser de São Paulo? 

 

Não. O proponente pode estar estabelecido em qualquer outro Estado, todavia, o projeto 
obrigatoriamente deverá ser executado no território do Estado de São Paulo, apresentado por 
Órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, de âmbito Federal, Estadual e 
Municipal, além das entidades referidas no Inciso I, do artigo 8º, da Lei 13.555/2009 e das 
Organizações da Sociedade Civil que cumprirem os requisitos da Lei 13.019, de 31/07/2014.  
 
 
19)          Existe análise prévia do projeto?  

 

Não existe análise prévia do projeto, compete ao proponente apresentá-los nos termos do Edital 

e Manual. 

 

 

20) Quanto ao projeto básico, existe alguma padronização para o formato de arquivo que 

deverá ser apresentado? 

 

Sim, os projetos básicos (croquis) deverão estar em formato digital PDF e deverão também ser 

encaminhados em arquivo em formato dwg. 
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 21) Para adequada verificação, quais os elementos necessários de um projeto básico? 

Todos os elementos constitutivos da obra ou serviço. Deverão conter cotas de 

dimensionamento, escala, especificações técnicas, legendas e nomenclatura de símbolos 

(construções existentes, demolições, futuras construções, tipos de revestimento etc.), 

localização de elementos que assegurem a identificação dos tipos de serviços e 

materiais/equipamentos a incorporar a obra ou serviço; 

Quando o empreendimento consistir em obra de maior porte, seus elementos construtivos 

deverão ser divididos em partes (mais de uma folha) que possibilitem a sua adequada verificação 

em arquivo de formato PDF ou dwg, o qual não deve deixar dúvidas sobre dimensionamento, 

especificação de elementos construtivos e suas localizações dentro do projeto; 

 

22) Deve ser apresentada memória de cálculo e memorial descritivo? 

Sim. A memória de cálculo deverá apresentar detalhes que demonstre o resultado e o memorial 

descritivo deverá conter detalhes objetivos, etapas, recomendações e materiais necessários 

para a execução da obra. 

 

23) Deve ser apresentada Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT? 

 

Sim, deve ser apresentado documentos que comprovem a responsabilidade técnica pela 

elaboração do projeto e orçamento. 

 


