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AMAZONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

2.7. Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao usuário, por profissional 
empregado ou preposto, em razão da execução deste contrato. 

2.8. Fica o CONTRATADO responsável pela aquisição de móveis, 
equipamentos, máquinas e utensílios, bem como, execução de obras 
complementares, necessárias ao pleno funcionamento, com recursos do 
presente contrato, devendo esta obter prévia análise e aprovação da Secretaria 
de Saúde. 

2.9. Manter em perfeitas condições de higiene e conservação as áreas físicas, 
instalações e equipamentos do ambiente, conforme Termo de Permissão de 
Uso. 

2.1 O. Prestar assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de forma 
contínua aos equipamentos e instalações hidráulicas e elétricas. 

2.11. Devolver ao CONTRATANTE, após o término de vigência deste Contrato, 
toda área, equipamentos, instalações e utensílios, objeto do presente contrato, 
em perfeitas condições de uso, respeitado o desgaste natural pelo tempo 
transcorrido, substituindo aqueles que não mais suportarem recuperação, 
conforme Termo de Permissão de Uso. 

2.12. Enviar à Comissão de Acompanhamento do Contrato e para a 
SECRETARIA DE SAÚDE, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao das 
atividades desenvolvidas, ou no dia útil que lhe for imediatamente posterior, 
relatórios com todas as informações sobre as atividades desenvolvidas, bem 
como sobre a movimentação dos recursos financeiros. 

2.13. Alcançar os índices de qualidade e disponibilizar equipe em quantitativo 
necessário para alcançar os índices de produtividade definidos nos Anexos 
Técnicos I e Ili, deste Contrato. 

2.14. Estabelecer e executar os planos, programas e sistemas constantes do 
Anexo Técnico 1. 

2.15. Movimentar os recursos financeiros transferidos pelo CONTRATANTE 
para a execução do objeto deste Contrato em conta bancária específica e 
exclusiva, vinculada à Secretaria de Saúde, de modo a que os recursos 
transferidos não sejam confundidos com os recursos próprios da Organização 
Social. 

2.16. O CONTRATADO deverá publicar, anualmente, os relatórios financei t
o relatório de execução do presente Contrato de Gestão, no Diário Of ial o
Estado, até o dia 30 de março do ano subsequente.
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