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Processo Administrativo n. 005/2015 Modalidade: Prega0 Presencial nO. 00412015

CONTRATO N" 00812015
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE

PROCESSO LEGISLATIVO

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito
público, CNPJ n' 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha,
na. 799, em Carazinho/RS, CEP 99.500-000, Carazinho/RS, representada
neste ato por seu Presidente em exercicio, Vereador PAULlNO DE MOURA,
inscrito no CPF 325.465.050-68, residente e domiciliado na Rua Antônio Pasin,
na.390, nesta cidade, nesse ato denominado, CONTRATANTE e de outro lado
a Empresa ADDESIGN AGÊNCIA DIGITAL LTDA • ME, inscrita no CNPJ/MF
sob o n" 07.932.410/0001-10, com contrato arquivado na JUNTA COMERCIAL
sob o na. 43206531635, em 29.10.2009, estabelecida na Cidade de
Carazinho/RS, na Rua Alexandre da Motta, n. 1135, Sala 201, bairro Centro,
neste ato representada pelos seus sócios proprietários (administradores), Sr.
Cristian Ferreto, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 1078921036 e
do CPF(MF) sob o n" 019.176.110-99 e Simone Ferreto Oamiani, brasileira,
casada, empresária, portadora do RG 6070497745 e do CPF(MF) sob o n"
998.484.570-20, doravante denominada de CONTRATADA, em vírtude do
Edital do Pregão Presencial nO004/2015, têm entre si justo e acertado o
presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas e
condições adiante estipuiadas:

CLÁUSULA I • DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a disposíção/manutenção imediata
um sistema, abrangido pelo site da Câmara Municipal e pela intranet, para
registro de informações em um banco de dados, controlando a parte de
divul9ação e publicação, assim como a locação imediata e a manutenção de
um sistema para gerenciamento do processo legislativo da Câmara de
Vereadores de Carazinho, sendo base para alimentação dos dados no site da
Câmara de Vereadores.

CLÁUSULA 11- DAS CARACTERíSTICAS DO SISTEMA

2.1 O sistema, abrangido pelo site da câmara municipal e Intranet, deve se
desenvolver e conter obrigatoriamente, o seguinte:

2.1.1 Site da Câmara. desenvolvido em fayout exclusivo aprovado
pelos gestores da Câmara:

a)ACÂMARA:
- Histórico da Câmara; ~.
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- Mesa Diretora com os respectivos cargos e mantendo o histórico de cada
ano;
- Bancadas com os respectivos membros, mantendo o histórico conforme o
cadastro dos vereadores; a,
- Galeria de ex-presidentes, possibilitando o controle por periodo do mandato.

b) VEREADORES:
- Cada vereador cadastrado no sistema terá disponivel um blog desenvolvido
com layou! padrão, definido pelos Gestores da Cãmara, tendo o Iink no site da
Cãmara, onde serão divulgados os trabalhos realizados, noticias, agenda do
vereador, diárias recebidas, bem como o total de noticias, projetos
apresentados, Emendas, Requerimentos, indicações e ofícios. Este blog tem o
objetivo de facilitar o acompanhamento das aÇÕes realizadas por cada
Vereador.
- As informações serão buscadas automaticamente no banco de dados do
sistema da intranet, além de ser permitido ao vereador a manutenção de
noticias e fotos exclusivas para o seu blog, através do sistema.

c) COMISSOES:
- Comissões com seus respectivos membros mantendo o histórico de cada
ano, possibilitando a inserção da planilha em PDF com as reuniões e
presentes em cada reunião; 8,
• Divulgação das audiências públicas.

d) PROCESSO LEGISLATIVO:
- Divulgação das Atas;
- Divulgação das Pautas das sessões;
- Sessões Plemirias possibilitando a inserção de arquivo em PDF com os
documentos apreciados na sessão; e,
- Planilha de votação possibilitando a inserção de arquivo em PDF com o
resultado das votações ocorridas em cada sessão.

e) LEGISLAÇAO:
- Divulgação dos pareceres;
- Projetos;
- Leis Municipais;
. Leis Complementares;
- Lei Orgânica;
- Código de Postura;
- Regimento Interno;
- Código Tributário Municipal;
- Código de Obras; e,
- Estatuto do Servidor.

f) GESTAO ADMINISTRATIVA:
. Orçamento;
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- Execução orçamentária;
- Repasse financeiro;
- Gestão fiscal;
- Contratos;
- Quadro de pessoal;
- Demonstrativo de diárias;
- Concursos;
- Portarias;
- Decretos;
- Remuneração dos Vereadores; e.
- Cotas parlamentares.

g) PUBLlCAÇOES:
- Divulgação das licitações cem as respectivas modalidades e anexos.

h) COMUNICAÇAO:
- Sistema de divulgação de noticias, possibilitando vinculá-Ias cem os
vereadores, e permitindo que as mesmas sejam visualizadas também no biog
de cada vereador vinculado;
- Sistema de Duvidaria controlando e registrando os encaminhamentos
realizados, referente a cada solicitação;
- Sistema de galeria de fotos e vídeos;
- Cadastro de desaparecidos;
- Link para acesso ao portal do servidor públice;
- Link para acesso ao webmai/;
- Divulgação dos áudios das sessões;
- Sistema de News/elter permitindo ao público o cadastro do e-mail e através
da in!ranet o envio de mensagens aos cadastrados;
- Cadastro de Enquetes, possibilitando a participação popular, visualizando os
resultados na intranet; e,
- Sistema de Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, permitindo o cadastro
da solicitação no site e controle de recebimento e retorno na intranet.

- Possibilitar através de filtros, a busca por informações, conforme o módulo
que está sendo acessado, bem como a busca nas notícias na página inicial.

2.1.2 Sistema de Intranet - a intranet será acessada através da
internet e contará com os seguintes serviços:
- Cadastro dos módulos existentes no sistema;
- Cadastro de usuários com permissões em cada módulo possibilitando incluir,
editar e excluir, conforme a permissão definida pelo administrador do sistema,
permitindo ao usuário logado alterações nos seus dados e controlando o
número de acessos realizados;
- Sistema de agenda. sendo possivel controlar e agendar os compromissos de
cada usuário, exibindo na tela inicial da intranet os compromissos pendentes
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para o usuário logado, no caso dos vereadores a agenda é listada também no
blog do vereador;
- Sistema de aviso sendo possível enviar automaticamente e-mail aos
usuários, sendo que estes avisos devem estar disponfveis na tela inicial
quando o usuário acessar a intranet;
- Cadastro de eventos realizados, sendo possível visualizar os eventos a
serem realizados no mural na tela inicial quando o usuário acessar a intranet;
- Cadastro de Autores externos possibilitando o protocolo de documentos;
- Controle de protocolo de documentos internos e externos, classificando por
tipo e sub-tipo, definindo a autoria e permitindo a assinatura eletrônica dos
vereadores envolvidos no protocolo. Cada vereador terá a sua assinatura
eletrônica que será gerada pelo sistema. Ao ser convidado para autoria de um
documento, o sistema envia automaticamente um e-mail para comunicar o
vereador, o qual necessita acessar o sistema e realizar a assinatura do mesmo
para que, somente após a confirmação de todas as assinaturas, o documento
esteja disponivel para ser protocolado. Durante o cadastro será definido se o
documento protocolado será divulgado no site da Câmara. Desta forma,
automaticamente o documento poderá ser visualizado pelo público externo,
conforme categoria. Nos documentos será possível controlar e editar, por
funcionário autorizado, a situação dos documentos, que pode ser protocolado,
aprovado ou rejeitado.
- Controle do recebimento dos protocolos, sendo possivel receber o protocolo
gerando o número do mesmo e encaminhando, automaticamente, e-mail ao
autor do documento com as informações necessárias para comprovar o
protocolo;
- Cadastro dos setores existentes na câmara;
- Controle dos visitantes, possibilitando o cadastro do visitante, registrando o
assunto, o setor ou vereador que foi procurado, sendo possibilitado o registro
da visita e os encaminhamentos realizados;
- Cadastro dos responsáveis pela área juridica da câmara, sendo possível
encaminhar documentos para registrodos pareceres;
- Cadastro de pareceres pelas comissOese pelo departamento jurldico;
- Cadastro da pauta das sessôes realizadas, publicando automaticamente no
site da câmara;
- Cadastro de Ruas do munícipío;
- Cadastro de serviços solicitados pelos visitantes ou pelos vereadores,
controlando para que não seja solicitado o mesmo serviço para o mesmo local
sem transcorrer o prazo estabelecido no regimento;
- Cadastro das sessoes com seus tipos, informando a data limite para
protocolar os documentos para apreciação nesta sessão;
- Sistema para emissão de relatórios: atendimentos realizados, documentos
protocolados, pauta das sessões e pareceres, protocolos internos e externos e
o despacho de documentos, possibilitando filtros;
- Sistema de cadastro de noticias de cada vereador com a possibilidade de
incluir imagens e arquivos em anexo a notícia, sendo publicado
automaticamente no blog do vereador;
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- Cadaslro do Conlracheque do funcionário sendo possivel cada usuário
visualizar o seu contracheque e a impressão do mesmo ou mesmo salvar o
arquivo no formalo PDF;
- Cadastro do comprovanle de rendimentos para fins de Imposto de Renda,
mesma forma que o contracheque;
- Cadaslro de locais e equipamentos, possibilitando a reserva dos mesmos
peles usuários com as respectivas permissões, evitando que um local seja
reservado por dois usuários no mesmo período;
- Cadaslro dos simbolos da cámara; e,
- Cadastro das datas comemorativas, sendo visualizadas no mural na tela
inicial da intranet.

2.2 O sistema para gerenciamento do processo legislativo deve se desenvolver
e conter obrigatoriamente, o seguinte:

a, O Layout gráfico será desenvolvido pela CONTRATADA, no idioma
Português, com padrão de tamanho de 1024 pixels, compativel com os
navegadores Inlernet Explorer 9, Mozilla F/refox, Google Chrome e
Opera, onde a CONTRATANTE compromete-se a entregar lodo o
material gráfico (folos, logos, imagens) nos padrões e qualidade
necessários para o desenvolvimento.

b, Desenvolvimento em PHP, SOL.
c. Deverá conter os seguintes itens:

- Sistema de gerenciamenlo de conleúdo tolal;
- Painel de conlrole administrativo;
- Gerenciador de usuários;

d, Deverá conter os seguintes módulos:
- Autor;
- Documentos;
- Assinatura;
- Protocolo;
- Resultados;
- Ruas;
- Serviços;
- Sessão;
- Tipo Documento;
- Tipo Sessão;
- Impressão;
- Relatórios;
- Despacho;
- Pareceres;
- Assessores Jurídicos;
- Pauta Sessão; e,
¥ Presença dos vereadores.

CLÁUSULA 111-DAS OBRIGAçÕeS DA CONTRATADA
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3.1 Executar o objeto deste contrato da maneira mais adequada e dinãmica, e
ainda, elaborar o projeto gráfico e fiuxo das informações, programação das
páginas do banco de dados necessário. manutenção do 'SITE' assim que as
partes acharem necessário dentro das sessões definidas de comum acordo
entre as partes.
3.2 Manter o sistema de website atualizado tecnicamente e de acordo com a
legislação em vigor. de ãmbito federal, estadual ou municipal, fornecendo
prontamente as novas versões liberadas.
3.3 Corrigir os erros de concepção e produção do sistema de website. sempre
que solicitado pelo CONTRATANTE, sendo que não se compreende como
obrigação do CONTRATADO os serviços e correção de erros de operação ou
uso indevido do sistema de website. os serviços de recuperação de arquivos
de dados e acertos feitos no sistema de website, ocorridos por causas
diversas que não seja contida neste item.
3.4 Fornecer suporte técnico gratuito, exclusivamente para dirimir dúvidas ou
solucionar problemas quanto ao objeto do presente contrato. por telefone, e-
mail (correio eletrônico) elou via fax, nos dias úteis e horários comerciais.
3.5 Treinar e prestar esclarecimentos aos funcionários, envolvidos com a
operação dos módulos contratados.
3.6 Manter total sigilo sobre as informações confidenciais da CONTRATANTE
a que tiver acesso.
3.7 Importar/migrar integralmente os dados já existentes no atual sistema para
o novo sistema da CONTRATADA, sob a responsabilidade desta, e sem
qualquer custo adicional.
3.8 A CONTRATADA não responde por problemas relacionados ao ambiente,
como redes, Sistemas operacionais, navegadores desatualizados, hardware,
servidores, link de internet, hospedagem de terceiros e sistema de backup.
3.9 A CONTRATADA não se responsabiliza por danos decorrentes do mau uso
do Sistema de Sistema, alimentação errónea e/ou falta de conferéncia de
dados gerados, segurança de senhas, bem como a inexistência de cópias de
segurança dos dados atualizados.
3.10 A CONTRATADA se reserva o direITo de inserir sua logomarca no
Sistema.

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

4.1 Indicar um representante que saNirá como interlocutor durante a
execução do projeto.
4.2 Fornecer à CONTRATADA, todas as informações e elementos
necessários ao inicio e ao desenvolvimento do projeto, em suporte digital
compatível com PCs.
4.3 Fornecer manual de identidade visual e todo o material complementar
como textos e fotos que sejam necessários à elaboração do site.
4.4 A CONTRATANTE é livre para sugerir todo e qualquer conteúdo
informativo de suas páginas, sendo ela integralmente responsável pelos
efeitos provenientes destas informações, respondendo civil e criminalmente
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por atos contrários á lei, propaganda enganosa, atos obscenos e violaçao de
direitos autorais.
4.5 A CONTRATANTE se declara única responsável pela guarda e bom uso
do código fonte objeto deste contrato e obriga-se:
a. Guardar o código fonte, tornando-o inacessivel a terceiros;
b. Nao fazer e nem permitir a reproduçao do mesmo;
c. Nao permitir e nem realizar modificações no código fonte, sendo que

somente a CONTRATADA poderá realizar aiterações no sistema;
d. Observar a legislaçao do direito autoral, quanto ao código fonte e layoul,

objeto deste contato;
e. O código fonte do sistema (sistema de gerenciamento, painei de

controle) do sistema, é de propriedade exclusiva da CONTRATADA, em
caso de cancelamento do contrato nao será fornecido o código fonte a
CONTRATANTE. Neste caso a CONTRATADA entregará a
CONTRATANTE o extrato do banco de dados em formato TXT, as
imagens e as páginas do Sistema em formato HTML; e,

f. Nao negociar o código fonte e layout com terceiros, sob qualquer forma,
total ou parcialmente.

CLÁUSULA V • DA MANUTENÇÃO E SUPORTE

5.1 Consiste em suporte técnico, o atendimento aos usuários do Sistema para
saneamento de dúvidas operacionais referentes ao produto e treinamento.
Consiste em manutenção as intervenções pontuais ou preventivas necessárias
para sanar defeitos que ocorram ou possam ocorrer no Sistema durante o uso
normal do mesmo.
5.2 A CONTRATADA através da manutençao, sendo Preventivo e/ou
Corretivo, manterá o 'site" em condições de navegabilidade, efetuando os
necessários ajustes, configurações e reparos visuais.
5.3 Somente os técnicos da CONTRATADA poderao executar serviços
técnicos preventivos e ou corretivos, a que se refere esta cláusula.
5.4 A manutençao dos serviços aqui contratados nao inclui os serviços
adicionais aos mencionados neste contrato; elaboração e construção de
bancos de dados extras: produçao de fotos e de videos, problemas nos
equipamentos de comunicação tais como modens e cabos de rede, ou
problemas apresentados em consequência de presença de vírus no
equipamento, softwares defeituosos, mal instalados ou mal configurados.
5.5 A CONTRATADA se reserva o direito de inserir uma pequena imagem na
página principal da CONTRATANTE com a informaçao do nome da empresa.
5.6 O atendimento dar-se-á mediante chamado da CONTRATANTE, sempre
em horário comercial.
5.7 Fica estabelecido, que à critério exclusivo da CONTRATADA, nao havendo
necessidade da presença de seus técnicos, para a resolução de problemas, a
correção poderá ser realizada por qualquer meio de comunicação que permita
a SOlUça0do problema. Quando for utilizado algum meio magnético (CD, DVD)
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para envio da solução, estes deverão ser devolvidos ou o valor dos mesmos
serão incluidos na próxima cobrança a ser expedida.
5.8 Não será cobrado da CONTRATANTE qualquer custo adicional referente a
correções e ajustes efetuados no Sistema.
5.9 Eventuais solicitações para implementações adicionais como: acréscimos
de páginas (Iinks), módulos e entidades adicionais no banco de dados ou
configurações solicitadas pela CONTRATANTE. serão orçadas separadamente
e somente serão implementadas após devidamente aprovadas por escrito pela
CONTRATANTE.

CLÁUSULA VI - DOS PRAZOS E PAGAMENTOS

6.1 O pagamento desta despesa se dará por conta da seguinte dotação
orçamentária:
Órgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01 Câmara Municipal
Projeto/Atividade: 01.01.01.031.0001.2005 Manut.Geral da Câmara
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Serv.Terceiros Pessoa Juridica
6.2 Este contrato terá vigência a partir de 01 de abril de 2015 até 01 de abril
de 2016, podendo ser renovado por iguais periodos sucessivos, mediante
aditivo. até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses após o inicio da
vigência do contrato, na forma do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nO
8.666/93 e suas alterações.
6.3 Para os serviços descritos no objeto deste contrato, a contratada receberá
da contratante o valor mensal de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro
reais).
6.4 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do
recebimento da fatura aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do
contrato, de acordo com o cronograma fisico-financeiro.
6.5 Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração compensará a
contratada com juros de 0,5% ao mês. pro rata, mais o IGP-M/FGV do periodo,
ou outro índice que vier a substitui-Ia.
6.6 Sobre os valores acima estão inclusos todos os encargos e impostos.
6.7 A CONTRATANTE deverá estar ciente de que a CONTRATADA somente
realizará os itens do sita desejados pelo mesmo, que constam no objeto deste
instrumento, sendo que qualquer pedido adicional será cobrado
separadamente do documento, mediante a prévia autorização da
CONTRATANTE.
6.8 O preço estipulado será reajustado a cada periodo de um ano. contado a
partir da data de sua vigência. pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial
que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto,pela média simples dos
principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.
6.9 Eventuais alterações ou casos omissos serão acordados entre as partes
na forma de aditivos a este Contrato.

CLÁUSULA VII - DA RESCISÃO
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7.1 O presente contrato poderá ser rescindido:

a. Na ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 78 da
Lei Federal nO8.666/93, com as formalidades e consequências previstas
nos artigos 79 e 80 da Lei supra;

b. Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII,
XVII e XVIII, do art. 78, da Lei n' 8.666/93;

c. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no
processo de licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;

d. Caso não forem executados os serviços solicitados pelo
CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser considerado rescindido
de pleno direito, sem ônus algum; e,

e. Judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES

8.1 Pelo inadimplemento das obrigaçôes, conforme a infração, estarão
sujeilas ás seguintes penalidades:
a. Executar o contrato com irregularidades, passiveis de correção durante

a execuçao e sem prejuízo ao resultado: advertência;
b. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 7 (sete)

dias, após os quais será considerado como inexecução contratual:
multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

c. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de
8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do
contrato;

d. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10% sobre
o valor atualizado do contrato;

e. Causar prejuizo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 4 (quatro)
anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.

8.2As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato.
8.3 As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do
pagamento, a critério exclusivo da CONTRATANTE e, quando for o caso,
cobradas judicialmente.
8.4 As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando
for o caso.
8.5 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fomecedor em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA IX - DOS ANEXOS DO CONTRATO
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9.1 Fazem parte integrante deste instrumento de contrato, a PROPOSTA de
preços apresentada pela CONTRATADA, bem como o Edital correspondente e
respectivos anexos do Pregão Presencial nO004/2015.
9.2 Na hipótese de divergência entre este instrumento de contrato e o Edital
correspondente, prevalecerão as disposições contidas no Edital.

CLÁUSULA X - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Fica assegurado á CONTRATATANTE após a quitação total deste
contrato, todo material produzido relativo ao projeto como imagens e textos,
bem como os dados contidos no banco de dados que deverão ser
disponibilizado pela CONTRATADA em forma de arquivo texto á
CONTRATANTE, mesmo em caso de rescisão do presente instrumento. Sendo
que os direitos autorais continuam reservados a CONTRATADA
10.2 A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, transferir ou delegar
as atribuições e responsabilidades que assume por força deste contrato, a não
ser com prévia concordãncia da CONTRATANTE.
10.3 O presente instrumento não dará azo á constituição de qualquer vinculo
empregalicio ou responsabilidade por parte da CONTRATANTE com relação
aos empregados da CONTRATADA a seu serviço, responsabilizando-se esta
última pelos direitos e deveres sociais e trabalhistas de seus empregados.
10.4 A CONTRATADA arcará com o pagamento de todos os encargos fiscais e
tributários decorrentes do ora contratado.
10.5 Os signatários do presente contrato asseguram e afirmam que são os
representantes legais competentes para assumir em nome das partes as
obrigações descritas neste contrato e representar de forma efetiva seus
interesses.
10.6 Nesta proposta se encontra prevista a implementação do sistema em um
único idioma (Português), outras versões deverão ter orçamentos á parte.
10.7 Caso haja necessidade de aumento do plano de hospedagem, a
CONTRATANTE será comunicada. Caso seja aprovado o aumento de plano, o
valor será acrescido na manutenção mensal.
10.8 Fica designado como fiscal do contrato, o servidor Ahmad Issa Araújo
Rahman, inscrito no CPF n. 735.724.460-15.

CLÁUSULA XI - DO FORO

11.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes da
execução deste instrumento de contrato, fica eleito desde já o foro da Comarca
de Carazinho, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente
instrumento de Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim,
juntamente com as testemunhas abaixo.
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Carazinho, 01 de abril de 2015.

~/)J.M...
Paulino de Moura

Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

ADDESIGN AG~N~~L LTOA - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome completo: ~o!<-'Q,....(O So.At;,,,,,º f~
CPF:__ 945~~'10 +~ Li

Assinatura: ~-------------------
Nome completo:
CPF:
Assinatura:

Visto Consultoria Juridica.
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