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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
 
Aos 
Administradores e conselheiros 
Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP – OS 
Rio de janeiro - RJ 
 
 
1 Examinamos os balanços patrimoniais da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

– RNP – OS, em 31 de dezembro de 2006 e de 2005, e as respectivas demonstrações dos 
resultados, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos 
correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade 
de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir opinião sobre essas 
demonstrações contábeis.   

 
2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no 

Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos considerando a relevância dos 
saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Associação, 
(b) a constatação com base em testes das evidências e dos registros que suportam os 
valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas 
contábeis mais representativas adotadas pela administração da Associação, bem como da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

 
3 Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP – OS, em 31 de dezembro de 
2006 e de 2005, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e 
as origens e aplicações de seus recursos, referentes aos exercícios findos naquelas datas, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 
4 Nosso exame foi conduzido com o objetivo de emitirmos opinião sobre as demonstrações 

contábeis referidas no parágrafo 1, tomadas em conjunto. A demonstração dos fluxos de 
caixa que está sendo apresentada para propiciar informações adicionais sobre a 
Associação, não é requerida como parte integrante das demonstrações contábeis básicas. 
A demonstração dos fluxos de caixa foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria 
descritos no parágrafo 2 e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada em todos 
os seus aspectos relevantes em relação às demonstrações contábeis tomadas em 
conjunto. 
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
 
Aos 
Administradores e conselheiros 
Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP – OS 
Rio de janeiro - RJ 
 
 
5 Conforme mencionado na nota explicativa n° 1, os recursos destinados ao custeio das 

atividades desenvolvidas pela Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP – 
OS são providos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, os quais estão atrelados 
ao Contrato de Gestão, com vigência de cinco anos, firmado em 26 de março de 2002, 
publicado no Diário Oficial da União no dia 28 de março de 2002, para a administração da 
Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP – OS. Conseqüentemente, a 
Associação depende do recebimento desses recursos e das políticas e diretrizes traçadas 
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia –MCT para a manutenção de suas atividade e de 
seu equilíbrio econômico-financeiro.  

 
 
 
Rio de Janeiro, 7 de março de 2007. 
 
 
 
Mateus de Lima Soares 
Sócio-contador 
CRC – 1RJ 079681/O-0 
BDO Trevisan Auditores Independentes 
CRC 2SP013439/O-5 “S” RJ 
 
 
 



QUADRO 1

ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA – RNP – OS 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em reais)

2006 2005

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa 3.152 2.107

Depósito bancário à vista (nota 4) 2.908.695 239.707

Aplicações financeiras (nota 5) 50.542.714 42.914.293

Clientes a receber 103.367 56.291

Adiantamentos a terceiros (nota 6) 2.484.799 1.246.858

Crédito de funcionários 73.533 94.760

Impostos e contribuições a recuperar 5.672 80.725

TOTAL DO CIRCULANTE 56.121.932 44.634.741

NÃO CIRCULANTE

PERMANENTE

Imobilizado (nota 7) 15.459.195 10.677.972

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 15.459.195 10.677.972

TOTAL DO ATIVO 71.581.127 55.312.713

2006 2005

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores (nota 8) 374.536 137.385

Obrigações fiscais 93.895 128.819

Obrigações trabalhistas 18.403 12.999

Obrigações sociais (nota 9) 202.555 175.965

Provisões trabalhistas (nota 10) 540.128 522.227

Obrigações em circulação (nota 11) 45.476.976 41.644.655

Contas a pagar 36.626

TOTAL DO CIRCULANTE 46.706.493 42.658.676

NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO SOCIAL

Capital 2.064.245 1.964.708

Superávit acumulado 10.689.329 11.423.654

Superávit ( déficit)  do exercício 12.121.060 -734.325

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 24.874.634 12.654.037

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 71.581.127 55.312.713

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



QUADRO 2

ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA – RNP – OS 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

2006 2005

Receita do controle de gestão (nota 12) 21.577.355 13.720.022

Receitas de prestação de serviços 215.256 178.333

Receitas Projeto Giga 1.370.340 2.266.784

Receita de convênios (nota 13) 12.901.269

RESULTADO BRUTO OPERACIONAL 36.064.220 16.165.139

DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS

Despesas com pessoal -5.143.579 -4.830.828

Provisão de férias e 13o. salário -885.109 -842.696

Despesas gerais e administrativas (nota 14) -16.615.809 -11.250.994

Despesas tributárias -378.237 -264.067

Despesas financeiras -1.722.607 -946.272

Receitas financeiras 4.028.475 3.102.671

Depreciação -3.216.297 -1.868.081

Outros -9.571

-23.942.734 -16.900.267

RESULTADO OPERACIONAL 12.121.486 -735.128

RESULTADO NÃO OPERACIONAL -426 803

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 12.121.060 -734.325

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



QUADRO 3

ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA – RNP – OS 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

Capital Superávit

social acumulado Total

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 117.500         11.793.514     11.911.014    

Integralização de capital 1.847.208      1.847.208      

Ajuste de exercícios anteriores (369.860)         (369.860)        

Déficit do exercício (734.325)         (734.325)        

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 1.964.708      10.689.329     12.654.037    

Integralização de capital 99.537           99.537           

Superávit do exercício 12.121.060     12.121.060    

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 2.064.245      22.810.389     24.874.634    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



QUADRO 4

ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA – RNP – OS 

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

2006 2005

ORIGENS DOS RECURSOS

Das operações

Superávit (défifcit) do exercício 12.121.060     -734.325

Valores que não afetam o capital circulante líquido

. Depreciações e amortizações 3.216.297 1.868.081

. Valor residual do imobilizado baixado 2.438               

Superávit (déficit) do exercício ajustado 15.337.357     1.136.194        

Aumento do patrimônio social 99.537            1.847.208        

Total das origens 15.436.894 2.983.402

APLICAÇÕES DOS RECURSOS

Adição do imobilizado 7.997.520 7.968.578

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 7.439.374 -4.985.176

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Ativo circulante

. No fim do exercício 56.121.932     44.634.741      

. No início do exercício 44.634.741     10.479.789

11.487.191     34.154.952

Passivo circulante

. No fim do exercício 46.706.493     42.658.676      

. No início do exercício 42.658.676     3.518.548

4.047.817       39.140.128

 

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 7.439.374       -4.985.176

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



QUADRO 5

ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA – RNP – OS 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

2006 2005

ATIVIDADE OPERACIONAL

Superávit (déficit) do exercício 12.121.060      (734.325)         

Ajuste

Depreciação 3.216.297        1.868.081        

Resultado na alienação de ativo imobilizado 2.436               

15.337.357 1.136.192

AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS PATRIMONIAIS

Adiantamentos a terceiros (1.237.941)       3.468.011

Cliente a receber (47.076)            -56.291

Processos em andamento 6.365

Crédito de funcionários 21.227             61.001

Tributos e contribuições a recuperar 75.053             -59.260

Fornecedores 237.151           -322.811

Obrigações fiscais (34.924)            35.900

Obrigações trabalhistas 5.404               -52.309

Obrigações sociais 26.590             -19.719

Provisões trabalhistas 17.901             122.169

Contas a pagar 3.832.321        -973

Obrigações em circulação (36.626)            39.377.871

Aumento do patrimônio social 99.537             1.847.208        

2.958.617 44.407.162

RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS

ATIVIDADES OPERACIONAIS 18.295.974 45.543.354

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisições de imobilizado (7.997.520)       -7.968.578

DISPONIBILIDADE LÍQUIDA NO EXERCÍCIO 10.298.454      37.574.776      

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES LÍQUIDA NO EXERCÍCIO 43.156.107 5.581.331

No início do período 53.454.561      43.156.107      

No final do período 10.298.454 37.574.776

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



 

 

ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA – RNP – OS 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005 
(Em Reais) 
 
 
1 CONTEXTO OPERACIONAL 
 

A Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP – OS foi qualificada como 
organização social por meio do Decreto n° 4.077, de 09 de janeiro de 2002. 
 
Tem como finalidade o desenvolvimento tecnológico da área de redes e suas aplicações, 
com o foco orientado para o suporte às atividades de ensino, notadamente na educação 
superior, e pesquisa. Para isto se constitui como a infra-estrutura de rede de comunicação 
e computação para suporte à pesquisa brasileira, uma vez que propicia a integração de 
todo o sistema de pesquisa e ensino superior, por meio de uma rede de alta capacidade, 
rica de serviços e aplicações. Por meio desta rede nacional, ou backbone, chamada RNP2, 
também são realizadas pesquisas para o desenvolvimento e teste de novas Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC). Estas tecnologias constituem a base da nova 
Sociedade do Conhecimento, e seu domínio e uso são essenciais para o desenvolvimento 
do país. Neste sentido, a própria rede se constitui como um laboratório nacional onde os 
experimentos de TIC são realizados, permitindo que seus resultados possam beneficiar 
mais rapidamente seus clientes. 

 
As atividades desenvolvidas pela RNP estão atreladas a metas e prazos descritos em 
Contrato de Gestão, com vigência de cinco anos, firmado entre o Ministério da Ciência e 
Tecnologia - MCT e a Associação RNP, datado em 26 de março de 2002, publicado no 
Diário Oficial da União no dia 28 de março de 2002, para a administração da Associação 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Os recursos destinados ao custeio das atividades 
são providos pelo MCT. 

 
 
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas disposições das Normas 
Técnicas Brasileiras da Contabilidade, promulgadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

 
Convergindo com as práticas contábeis internacionais, o IBRACON - Instituto Brasileiro dos 
Contabilistas, emitiu o pronunciamento n0 27/05, que estabelece novos padrões de 
apresentação e divulgação de demonstrações contábeis. 
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Conforme o referido pronunciamento, o ativo deve ser classificado em “Circulante” e “Não 
Circulante” sendo este último desdobrado em realizável a longo prazo, investimentos, 
imobilizado, intangível e diferido. O passivo deve ser classificado em “Circulante” e “Não 
Circulante”. 
 
Conforme estabelecido no referido pronunciamento os saldos do Balanço Patrimonial do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2005 foram reclassificados para atendimento a 
comparabilidade dos exercícios. 

 
 
3 PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS 

 
A Associação adota os princípios contábeis previstos na legislação societária brasileira 
como base para o registro de suas operações, com vistas, inclusive, ao atendimento da 
legislação tributária para o gozo da isenção do imposto de renda e da contribuição social 
sobre o superávit do período. Embora não requerida como parte integrante das 
demonstrações financeiras, estão sendo apresentadas as demonstrações do fluxo de 
caixa com vistas a propiciar informações suplementares sobre a Associação. 
 
Nesse sentido, as práticas contábeis a seguir adotadas pela Associação são: 

 
(a) Apuração do superávit / déficit 

 
O superávit é apurado pelo regime de competência. As doações para custeio são 
contabilizadas no superávit do período e as doações patrimoniais diretamente no 
patrimônio social. 

 
(b) Ativo circulante 

 
Apresentado pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos 
auferidos ou, no caso de despesas de períodos seguintes, ao custo. 

(c) Permanente 
 

O imobilizado está registrado ao custo, deduzido das depreciações acumuladas. As 
depreciações são calculadas pelo método linear e contabilizadas como despesa 
operacional, em função da utilização do bem. 
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(d) Passivo circulante 
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais incorridas 
até a data dos balanços. 

 
 

(e) Provisão de férias 
 

Provisão constituída com base na remuneração dos empregados da Associação e no 
período aquisitivo incorrido até a data do balanço, incluindo os encargos sociais 
correspondentes. 

 
 

4 DEPÓSITO BANCÁRIO À VISTA 
 

2006 2005

Banco do Brasil S/A - 7000 2.822.188               198.756                  
Banco do Brasil S/A - 27000 13.378                    4.905                      
Banco do Brasil S/A - 37000 8.613                      3.948                      
Banco do Brasil S/A - 17000 40.045                    27.668                    
Banco do Brasil S/A - 47000 2.833                      920                         
Banco do Brasil S/A - 57000 16.134                    3.510                      
Banco do Brasil S/A - 67000 5.503                      

2.908.695               239.707                  

 
 

O saldo relevante constante na conta-corrente do Bando do Brasil S/A – 7000, refere-
se ao depósito de R$ 2.747.650 correspondente ao cumprimento do cronograma de 
repasses do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT. 

 
 
5 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
 

2006 2005

Renda fixa - FIX 22.389.111             10.689.019             
Renda fixa - DI 26.763.755             29.596.701             
Fundo cambial 1.315.925               2.559.075               
Poupança 73.923                    69.498                    

50.542.714             42.914.293             



ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA – RNP – OS  

 4

 

 
 
Estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos, que não supera o 
seu valor de realização ou de mercado. O montante de R$ 1.315.925 (R$ 2.559.075 
em 2005) aplicado em fundo cambial serve para suportar as operações financeiras de 
eventuais contratos em moedas estrangeiras. 

 
 
6 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 

 
 

2006 2005

Adiantamento a fornecedores 2.447.502 1.116.894
Adiantamento de viagens 36.543 129.879
Outros adiantamentos 754 85

2.484.799 1.246.858
 

 
Esta rubrica está representada basicamente por adiantamentos concedidos as empresas 
Neils Trading, Fic US Lic, e Extreme Networks nos montantes respectivamente de        
R$ 472.047, R$ 750.659 e R$ 1.174.602 como parte de aquisição de roteadores e 
comutadores para o backbone nacional para atendimento aos 11 (onze) POP´s que 
estão ligados com uma capacidade mínima de GBPS, cumprindo desta forma o objetivo 
estratégico de 2006. 
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7 IMOBILIZADO 
 

Taxas
anuais de

depreciação 2006 2005

Máquinas e equipamentos 10% a 20% 1.889.890         915.724            
Móveis e utensílios 10% a 20% 1.031.825         634.867            
Instalações 10% a 20% 108.692            108.692            
Equipamentos de computação 20% a 33% 15.693.820       9.578.618         
Sistema aplicativos - software 20% a 33% 712.765            297.063            
Benfeitorias em propriedade de terceiros 10% a 20% 1.948.151         1.852.660         
Bens de terceiros - Giga 10% a 20% 15.572              15.571              

21.400.715 13.403.195
Depreciação acumulada (5.941.520) (2.725.223)

15.459.195 10.677.972

 
8 FORNECEDORES  

2006 2005

Black Box do Brasil 166.110
Dell computadores 27.387
FSB comunicação 23.265 11.304
Ticket serviços 18.527 21.051
Latin eventures 13.363
SOFNET 11.793
Texel informática 7.894
Outros 139.247 71.980

374.536 137.385
 

 
9 OBRIGAÇÕES SOCIAIS  

2006 2005

INSS 149.395 129.934
FGTS 46.407 38.975
PIS 6.753 7.055

202.555 175.965
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10 PROVISÕES TRABALHISTAS 

 
2006 2005

Férias 408.570 395.029
INSS sobre férias 96.831 93.621
FGTS sobre férias 34.728 33.577

540.128 522.227
 

 
 
11 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 

2006 2005

FINEP - Redecomep 24.202.475 23.834.655
Contrato de gestão - MCT 14.849.803 16.780.000
FINEP - Metrobel 242.522 1.030.000
FINEP - GIGA 2.111.830
FINEP - RUTE 4.070.346

45.476.976 41.644.655
 

 
O Contrato de Gestão da RNP é o instrumento pelo qual o contratante, o Ministério da 
Ciência e Tecnologia – MCT, faz os repasses de recursos para o atendimento ao Plano de 
Trabalho da RNP-OS. 
 
Esse Plano contempla metas pactuadas e indicadores para medir se as metas foram 
alcançadas. Além disso, o contrato possui mecanismo de avaliação para conferir uma nota 
global para a execução realizada com os recursos repassados, nota essa que confere à 
própria organização o grau de atendimento em cada meta em particular e no cômputo 
geral para todo o trabalho contratado. 

 
Em 2006, por meio do sexto e sétimo aditivos ao contrato de gestão, o Ministério da 
Ciência e Tecnologia – MCT ajustou um cronograma de repasses nos montantes de        
R$ 16.192.214 e R$ 2.747.650, totalizando R$ 18.939.864 com a RNP. Apesar dos atrasos 
no cronograma, os repasses foram cumpridos integralmente. 

 
Além do contrato com o MCT, a RNP se habilitou a conduzir projetos com recursos dos 
Fundos Setoriais geridos pela FINEP.  

 
Dessa forma, quatro grandes projetos estão em curso em 2006, três deles aprovados em 
exercícios anteriores com repasses da FINEP, fruto de convênios firmados com aquela 
financiadora, que geraram o ingresso de recursos como exibido nos demonstrativos. 
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Esses projetos são: 

 
1 – GIGA – Test-bed em óptica - em conjunto com a Fundação CPqD, para 

desenvolvimento de pesquisa em áreas temáticas de telecomunicações e aplicações 
para redes de computadores. O Projeto GIGA, firmado em 21 de dezembro de 2003, 
encontrava-se paralisado no exercício de 2005, em função da revisão que estava 
sendo produzida pelo FUNTTEL – Fundo de Desenvolvimento das Telecomunicações, 
de responsabilidade do Ministério das Telecomunicações, contudo o mesmo foi 
retomado no exercício de 2006. 

 
2 – Metrobel – Rede Metropolitana de Belém - projeto de implantação de uma infra-

estrutura de rede na metrópole de Belém, constando do lançamento e iluminação de 
um conjunto de fibras ópticas e de equipamentos de comutação para a interligação de 
unidades de ensino e pesquisa localizadas na grande Belém, envolvendo cerca de 30 
instituições federais, em montante de R$ 1.329.000. 

 
3 – Redecomep – Redes Comunitárias Metropolitanas de Ensino e Pesquisa – inspirado no 

desenho do projeto Metrobel, pretende-se que até o final de 2006, todas as capitais 
brasileiras estejam operando redes ópticas de alta velocidade, que deverão consumir 
todos os recursos alocados em 2005 e ainda receber repasses para o completamento 
dos quase R$ 40.000.000 destinados à essas redes metropolitanas, em montante de 
R$ 39.779.976. 

 
4 – RUTE – Rede de Universitária de Telemedicina – compreende a criação de ambientes 

nos hospitais universitários federais voltada para a colaboração de equipes remotas de 
pesquisadores e médicos dessas instituições, por meio de aplicações do tipo 
videoconferência usando a infra-estrutura de alta velocidade, 2,5 Gbps que está 
provida pelo backbone da RNP e, no futuro próximo, pela Redecomep. 

 
5 – RUTE 2 - Trata-se da continuidade do Projeto RUTE- Rede de Hospitais Universitários 

onde, com recursos da FINEP, no montante de R$ 7.078.700, com prazo de 18 meses, 
a contar de 13 de dezembro de 2007, para atender mais 35 hospitais, visando a 
criação de ambientes orientados para a criação de salas de videoconferência 
orientadas para a colaboração e comunicação entre profissionais da área médica. 

 
6 – Rede CAMPI - Trata-se de projeto orientado à melhoria da infra-estrutura no campi-

universitários, com recursos da FINEP, no montante de R$ 6.604.200, com prazo de 24 
meses, atender às IFES - Instituições Federais de Ensino Superior do MEC, com 
recursos atuais a infra-estrutura de redes das unidades citadas e serviços de 
comunicação e colaboração nesses campi. 
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12 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO 
 

2006 2005

Receita realizada de gestão 21.383.104 11.091.000
Receita de aporte governamental 2.539.420
Receita de eventos 191.601 87.500
Receita de contribuição 2.650 2.102

21.577.355 13.720.022
 

 
 
13 RECEITA DE CONVÊNIOS 
 

2006 2005

UNIEMP 5.005.727
Lei de informática n• 8.248/91 2.383.018
BARBACENA 910.000
EELA 770.000
UNISOL 633.541
DANTE 429.283
CESUPA  130.000
UNAMA 120.000
ORPES 60.000
CESUPA / ACERPA 26.000
Redecomep - Valor realizado 1.508.330
Metrobel        - Valor realizado 787.479
RUTE             - Valor realizado 137.892

12.901.269

 
 

A receita de convênios é a forma pela qual a RNP - OS busca alavancar recursos 
adicionais que servem tanto para estender projetos em curso, quanto para atender aos 
conventes em serviços de rede ou completar infra-estrutura própria destinada a integração 
de novas organizações e novas comunidades. Com isso propicia o aumento da base de 
clientes diminuindo a vulnerabilidade da RNP - OS em relação ao Contrato de Gestão 
como único e grande cliente. 
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14 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 
 

2006 2005

Serviços profissionais e contratados - PJ 9.715.874 5.161.421
Comunicação 1.594.516 2.421.030
Viagens 2.188.545 1.420.908
Serviços profissionais e contratados - PF 1.355.808 882.362
Ocupação 522.121 513.885
Consumo de materiais e produtos 314.713 222.611
Utilidades e serviços 379.172 140.728
Propaganda e publicidade 1.914 17.637
Outras despesas 543.146 470.412

16.615.809 11.250.994

 
 
15 COBERTURA DE SEGUROS 

 
A RNP-OS mantém um seguro de todos os bens adquiridos com os recursos próprios, 
exceto os bens oriundos de incentivos fiscais da Lei n0 8.248/91, que se restringiu 
apenas aos bens essenciais em uso do backbone da RNP, conforme, Ata da terceira 
Reunião Ordinária do Conselho de Administração datada em 26 de setembro de 2005. 
 
Em 31 de dezembro de 2006, os ativos da Entidade estão segurados contra sinistros 
pelo valor total de R$ 3.553.565, compreendendo seguro de riscos diversos de 
equipamentos (roteadores, equipamentos estacionários etc) no valor de R$ 3.399.843 e 
notebook, no valor de R$ 153.722. 
 
 

16 PATRIMÔNIO SOCIAL 
 
Em 2006, por meio da lei de informática n0 8.248/91 foi efetuada pela Uniemp a 
capacitação de recursos no montante de R$ 99.537 para a RNP por empresas parceiras. 

 
 
17 EVENTOS SUBSEQUENTES 

 
Em 15 de fevereiro de 2007, por meio de publicação do Diário Oficial da União foi 
efetuada a prorrogação do contrato de gestão entre a Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa – RNP OS e o Ministério da Ciência e Tecnologia no montante estimado de   
R$ 116.062.000 (cento e dezesseis milhões e sessenta e dois mil) a ser transferido 
durantes os exercícios de 2007 a 2010. 

 
* * * 


