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JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista  a  a  necessidade  de  nova  aquisição  do  serviço  de  manutenção  do

Software  Pergamum,  que  é  o  gestor  do  acervo  do  SIBI/UFAL,   a  ser  fornecido  pela

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA (CNPJ: 76.659.820/0001-51), através de

Inexigibilidade  nº  40/2020,  amparada  pelo  Art.  25,  I,  da  Lei  8.666/93,  que  dispõe  sobre

Licitações e Contratos Administrativos, uma vez que a competição é inviável, visto se tratar

da  execução  de  um serviço  realizado  por  Fornecedor  exclusivo,  segue  a  justificativa  da

contratação.

A referida aquisição demonstra-se necessária, uma vez que a Biblioteca Central e todo

o Sistema  de  Bibliotecas  da  Universidade  mantém seu  acervo  armazenado  e  gerido  pelo

Software Pergamum, desde o ano 2005, de sorte que se houver a paralisação deste serviço,

ocorrerão graves danos ao funcionamento dos serviços realizados aos usuários desta unidade

administrativa, principalmente no que diz respeito ao empréstimo de livros físicos, que é a

essência do trabalho realizado pelo SIBI/UFAL. 

Pois,  todas  as  atividades  desenvolvidas  pelos  servidores  lotados  no  Sistema  de

Bibliotecas,  quer  sejam  bibliotecários  ou  não,  são  voltadas  para  o  atendimento  às

necessidades dos usuários e a consequente manutenção e preservação do acervo bibliográfico

e de seus registros. A consulta aos portais de periódicos é muito mais esporádica do que o

empréstimo  de  livros  impressos,  o  que  se  viabiliza  desde  a  implantação  do  Sistema  de

Bibliotecas por meio do Pergamum.

Ademais,  cumpre  ressaltar  que  a  Associação  Paranaense  de  Cultura  fornece  esse

serviço há reiterados anos para esta Universidade e que o mesmo vem sendo prestado em boas

condições, de modo regular e satisfatório.

Outrossim,  saliente-se  que  o  Software  Pergamum se  adéqua  perfeitamente  às

necessidades e peculiaridades  do SIBI/UFAL, conforme características  técnicas em anexo,

enviadas pela própria Associação Paranaense de Cultura, assim como é relevante destacar que
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o Pergamum é um software reconhecido como um dos melhores gerenciadores de bibliotecas

disponíveis  no  mercado,  motivo  que  o  levou a  ser  utilizado  por  mais  de  90  Instituições

Públicas brasileiras, bem como pela Universidade Federal de Alagoas há cerca de  15 anos

(desde 2005), quando da implantação do SIBI/UFAL.

Convém frisar ainda que o SIBI/UFAL conta atualmente com um acervo de quase 300

mil títulos bibliográficos cadastrados no Sistema Pergamum ao longo dos últimos anos, assim

como há um grande quadro de servidores espalhados por todos os  Campi da Universidade,

que receberam treinamento para sua utilização, que compreende desde a catalogação de livros

e sua inserção no sistema até as atividades de empréstimo e renovação de livros, prestadas à

comunidade acadêmica.

Some-se  a  isto  o  fato  de  hoje  haver  um número  aproximado  de  47  mil  usuários

cadastrados  no  Sistema  Pergamum,  entre  discentes  de  cursos  de  graduação  e  de  pós-

graduação, além de docentes, pesquisadores e servidores.

Assim,  em  virtude  da  utilização  constante  e  da  consequente  familiarização  dos

servidores  do  SIBI/UFAL com o  Software  Pergamum,  adquirir  novo sistema demandaria

maior  dispêndio para a  Universidade,  levando-se em conta  a  contratação  dos serviços  de

instalação e manutenção, bem assim de treinamento para adequado uso do novo  software,

tanto para servidores do Campus Maceió, como para os que se encontram lotados em outros

Campi e polos.

Quanto ao preço do serviço,  ressalte-se que na proposta consta o valor  regular do

serviço de manutenção via contato telefônico e e-mail, que somam R$ R$ 20.760,00 (vinte

mil setecentos e sessenta reais), relativos a doze meses de serviço.

Quanto  à  justificativa  do  preço,  foram  anexas  cópias  integrais  ou  parciais  de  3

contratos  celebrados  entre  a  Associação  Paranaense  de  Cultura  e  outras  Universidades

Federais em 2017 e 2018, assim como contrato assemelhado celebrado com o Conselho da

Justiça  Federal.  Ressalte-se  que,  apesar  de  mais  antigos,  os  contratos  celebrados  com  a

Universidade Federal do Sul da Bahia e com a Universidade Federal do Amazonas apontam

para valores próximos e compatíveis com o que fora proposto à UFAL, que comprovam que o

preço  praticado  no  mercado  pela  instituição  é  compatível  com  o  preço  cobrado  a  esta

Universidade, conforme constam dos autos do presente processo.
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