
 
 

Proposta Simplificada 

 

1. Nome do Projeto 
Aquisição de Ambulância – Casa do Carinho 

 

 

2. Dados do Proponente 
Instituto do Carinho  
CNPJ: 13.898.819/0001-60 

Endereço completo: QNN 05, conjunto M, Lote 14A 16, Ceilândia Norte/DF  

CEP: 72 225 – 063    

Telefone da instituição: 61 9 9904-8603  

Nome do Dirigente: Mc Arthur di Andrade Camargo 

CPF: 512.188.791-49  

Cargo na Instituição: Presidente 
 

Telefone do Dirigente: (61) 9 9904-8603 

  

  

3. Descrição da Proposta  

Período de Execução Total do Projeto: 12 meses 

Local de Execução do Projeto (Endereço): 
QNN 05, conjunto M, Lote 14A 16, Ceilândia 

Norte/DF 

Linha de ação (conforme Capítulo II da Resolução Normativa nº 96/2021. A linha de ação 

deverá ser a mesma informada no formulário de inscrição):  

 

V - Atendimento a crianças e adolescentes com deficiência; 

VI - Atendimento a crianças e adolescentes em acolhimento institucional e familiar, egressos e suas 

famílias; 

 

Identificação do Objeto: 

        

Aquisição de Ambulância de simples remoção com a finalidade de atendar as necessidades do 

Instituto do Carinho, quanto ao transporte para deslocamento dos atendidos com síndromes raras 

da Casa do Carinho, contribuindo com o direto a saúde das crianças e adolescentes em consonância 

com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

  

Justificativa: 

 

O Instituto do Carinho tem por finalidade a prática da assistência social, cultural, desportiva, 

educacional, promoção de ações de atenção à saúde e de pesquisa, prestando serviços gratuitos 

e permanentes aos usuários, sem qualquer discriminação, de forma planejada, diária, 

sistemática, permanente e contínua, atuando sempre em consonância com a Política Nacional 

de Assistência Social - PNAS e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

 

A organização dos serviços prestados se dá de forma a garantir a privacidade, o respeito aos 

costumes, às tradições e à diversidade de ciclos de vida, de arranjos familiares, de raça/etnia, 

de religião, de gênero e orientação sexual. 

   

A trajetória de 11 anos de existência do Instituto do Carinho teve início em 2011, em Ceilândia 



 
Norte/DF, quando, à época, foi criado o Lar Bezerra de Menezes, um abrigo institucional para 

acolher crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos encaminhados pela Vara da 

Infância e da Juventude por encontrarem-se em situação de risco, maus tratos, negligência ou 

qualquer outro contexto de violação de direitos.  

 

Os serviços prestados sempre foram pautados em regras de gestão e de convivência, 

construídas de forma participativa e coletiva, buscando assegurar a autonomia dos usuários, 

respeitando as diversidades. 

 

Em 2017, frente à realidade da existência de crianças portadoras de síndromes raras que não 

podiam deixar leitos de UTIs de hospitais públicos, por não terem família ou por suas famílias 

não disporem de condições para oferecer os cuidados especiais de que necessitavam, foi criada 

a Casa do Carinho. A casa foi construída especialmente   para receber e propiciar um lar a 

crianças e adolescentes portadores de síndromes raras, abandonados pelos familiares, na 

grande maioria desde seu nascimento, quando do diagnóstico que ocasionam paralisias no 

sistema motor, respiratório e digestivo e, portanto, dependentes de Home Care. 

 

Hoje o Instituto do Carinho atende 34 crianças nessa situação, que encontram na Instituição 

um lar adequado para às suas necessidades hospitalares. Todos os equipamentos necessários, 

equipe de saúde e multiprofissional para o atendimento diário, alimentação e apoio para as 

famílias. 

 

A importância da aquisição da Ambulância se dá pelas especificidades dos nossos atendidos 

com síndromes raras em regime da home care. Quando temos que realizar o transporte dos 

atendidos para consultas com especialistas e tratamentos que precisam ser realizados fora do 

ambiente da Casa do Carinho, nos deparamos com a dificuldade e conseguir a ambulância 

para o deslocamento de maneira adequada e segura. A dependência do transporte realizado 

pelo serviço público de saúde é um desafio enfrentado frequentemente pelo IC, uma vez a 

frota pública é muito demandada para os pacientes da rede SUS e com grandes dificuldades 

para agendar e realizar os deslocamentos 

 

A aquisição da ambulância irá permitir ao Instituto do Carinho maior autonomia para 

transporte das crianças e adolescentes com síndromes raras para consultas com especialistas e 

tratamentos que precisam ser realizados fora do ambiente da Casa do Carinho. O Instituto do 

Carinho se compromete em arcar com as despesas da equipe multiprofissional necessária para 

os deslocamentos em todos os casos. 

 

Objetivos:  
 

Objetivo Geral: 

Proporcionar condições para o deslocamento das crianças e adolescentes com síndromes 

raras para consultas com especialistas e tratamentos que precisam ser realizados fora do 

ambiente da Casa do Carinho.  
 

Objetivos Específicos: 

• Aquisição de ambulância simples de remoção, modelo furgão; 
  

  

 

4. METAS   

Liste de maneira quantitativa e qualitativa as metas a serem alcançados pelo projeto. Informe, 

ainda, os resultados a serem atingidos. 
Nº DA 

META 
META RESULTADO 



 
 01 Aquisição de ambulância simples de 

remoção, modelo furgão;  

Ambulância comprada para o deslocamento 
das crianças e adolescentes com síndromes 

raras para consultas com especialistas e 

tratamentos que precisam ser realizados fora 

do ambiente da Casa do Carinho. 
  

 

5. METODOLOGIA   

A metodologia proposta trata-se da aquisição de ambulância simples de remoção, modelo furgão 
para o deslocamento das crianças e adolescentes com síndromes raras para consultas com 
especialistas e tratamentos que precisam ser realizados fora do ambiente da Casa do Carinho. 
 
O projeto será composto pelas seguintes fases:  
1. Pesquisa de preço; 
2. Compra dos equipamentos; 
3. Integralização da ambulância ao patrimônio do Instituto do Carinho. 

 

    

 

6. RECURSOS HUMANOS    

Cargo Atribuições 
Nº de 

profissionais 

Tipo de 

contratação 

(CLT, MEI 

ou RPA) 

  

Duração da 

contratação 

(exemplo: 

horas, meses) 

Jornada 

de 

trabalho 

      

 

 
 

7. PÚBLICO-ALVO   

  

 Crianças e adolescentes, entre 0 e 18 anos, com síndromes raras atendidos e acolhidos pelo Instituto 

do Carinho em regime de Home Care, atendidos em Acolhimento Institucional na modalidade Abrigo 

Institucional. Na data de hoje são 34 crianças e adolescentes. 
  

 
 

8. RESUMO DAS DESPESAS DO PROJETO  

Natureza da Despesa Valor (R$) 

Total Subvenção Social (bens de consumo, serviços e 

recursos humanos) 

 

Total Auxílio Investimento (bens permanentes e despesas 

com obras) 

R$ 270.000,00 

 

TOTAL DO PROJETO 

R$ 270.000,00 

 

 

 

 
 

Brasília, 07 de abril de 2022. 

            

 

 



 
_________________________________________________ 

Mc Arthur di Andrade Camargo  

Presidente do Instituto do Carinho 
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