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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 2007 e 2006, e as respectivas demonstrações dos 
superávits, das mutações do patrimônio social 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 expressar uma 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 
2007 e 2006, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio social e as 
origens e aplicações de seus recursos, referentes aos exercícios findos naquelas datas, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 
4 Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de expressarmos uma 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 em 31 de dezembro de 2007 e 2006 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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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, 18 de fevereiro de 2008 
 
 
 
 
Mateus de Lima Soares 
Sócio-contador 
CRC 1RJ079681/O-0 
BDO Trevisan Auditores Independentes 
CRC 2SP013439/O-5 “S” RJ 
 
 
 



 

 

ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA – RNP – OS 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006 
(Em Reais) 
 
 
1 CONTEXTO OPERACIONAL 
 

A Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP – OS (“Associação” ou “RNP”) 
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 na qual 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 no 
Contrato de Gestão, com vigência de cinco anos, firmado entre o Ministério da Ciência e 
Tecnologia - MCT e a Associação, 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 de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, e com as disposições das Normas Técnicas Brasileiras da Contabilidade, 
promulgadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

 
Convergindo com as práticas contábeis internacionais, o IBRACON - Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil, emitiu o pronunciamento n0 27 de o3 de outubro de 2005, 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”. 
 

 
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 

 
O resultado é apurado pelo regime de competência. As doações para custeio são 
contabilizadas no resultado 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 
 

2007 2006

Banco do Brasil S/A - 7000 428.722                   2.822.188                
Banco do Brasil S/A - 27000 4.356                       13.378                     
Banco do Brasil S/A - 37000 68.582                     8.613                       
Banco do Brasil S/A - 17000 11.527                     40.045                     
Banco do Brasil S/A - 47000 2.833                       
Banco do Brasil S/A - 57000 27.336                     16.134                     
Banco do Brasil S/A - 67000 17.542                     5.503                       
Banco do Brasil S/A - 673005 1.912                       
Banco do Brasil S/A 1.070                       
Banco do Brasil S/A - 672009 252                          
Banco do Brasil S/A - 870005 14.709                     
Banco do Brasil S/A - 674001 2.487                       
Banco do Brasil S/A - 675001 6.092                       

584.587                   2.908.695                
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5 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
 

2007 2006

Renda fixa - FIX 43.284.161        22.389.111      
Renda fixa - DI 28.606.004        26.763.755      
Fundo cambial 3.423.970          1.315.925        
Poupança 78.307               73.923             

75.392.442        50.542.714      

 
 

Estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos, que não supera o 
seu valor de realização ou de mercado. O montante de R$ 3.423.970 (R$ 1.315.925 em 
2006) aplicado em fundo cambial serve para suportar as operações financeiras de 
eventuais contratos em moedas estrangeiras. 
 

 
6 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 

 
 

2007 2006

Adiantamentos diversos 8.942.678 754
Adiantamento a fornecedores 1.995.642 2.447.502
Adiantamento de viagens 66.753 36.543

11.005.073 2.484.799

 
 
Adiantamentos diversos 
Tendo em vista o fato dos recursos a serem recebidos do MCT, por conta do contrato de 
gestão só terem sido repassados a partir de agosto de 2007, a Associação procedeu no 
exercício de 2007, adiantamentos de recursos próprios para início de determinados 
projetos no sentido de honrar compromissos já assumidos. 
 
O saldo referente aos adiantamentos realizados só será integralmente amortizado com 
os recursos a serem liberados em 2008.  
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7 IMOBILIZADO 
 

Taxas
anuais de

depreciação 2007 2006

Equipamentos de computação 10% 25.556.419     15.693.820       
Máquinas e equipamentos 10% 2.779.217       1.889.890         
Benfeitorias em propriedade de terceiros 10% 2.353.105       1.948.151         
Móveis e utensílios 10% 1.614.646       1.031.825         
Sistema aplicativos - software 20% 875.473          712.765            
Instalações 10% 108.692          108.692            
Bens de terceiros - Giga 10% 15.572            15.572              

33.303.124 21.400.715
Depreciação acumulada (10.725.862) (5.941.520)

22.577.262 15.459.195
 

 
8 FORNECEDORES 

2007 2006

Global Corssing 241.675           
Shop Travel 106.708           
Fundação Euclides 55.413             
Politec Ltda. 39.430             
PAIOM 32.989             
Lima Carvalho 31.098             
V E M Construções 29.485             
Tech Data 27.371             
Telemar Norte 27.363             
Astrolabio Sistem 24.551             
Black Box do Brasil 166.110
Dell computadores 56.240 27.387
FSB comunicação 24.400 23.265
Ticket serviços 24.016 18.527
Outros 293.360 139.247

1.014.099 374.536
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9 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 

2007 2006

INSS 181.402 149.395
FGTS 41.897 46.407
PIS 6.639 6.753

229.938 202.555

 
 
 
 
10 PROVISÕES TRABALHISTAS 

 
2007 2006

Férias 447.524 408.570
INSS sobre férias 106.063 96.831
FGTS sobre férias 35.802 34.728

589.389 540.128

 
 
 
11 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 

2007 2006

FINEP - Redecomep 35.824.573 24.202.475
FINEP - RUTE 13.510.445 4.070.346
FINEP - TICAMPI 2.915.320
FINEP - GIGA 966.192 2.111.830
FINEP - Metrobel 242.522
Contrato de gestão - MCT 14.849.803

53.216.530 45.476.976

 
 
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. 
 
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. 
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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 para 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 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP.  

 
Dessa forma, seis grandes projetos estão em curso em 2007, quatro 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. 

 
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, no montante de R$ 1.329.000. 

 
3 – Redecomep – Redes Comunitárias de Ensino e Pesquisa – inspirado no desenho do 

projeto Metrobel, pretende-se que até o final de 2008, 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 a essas redes metropolitanas, no montante de        
R$ 39.779.976. 

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

hospitais universitários federais voltados 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. 
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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 para atender às IFES - Instituições Federais de Ensino Superior do MEC, com 
recursos atuais da infra-estrutura de redes das unidades citadas e serviços de 
comunicação e colaboração nesses campi. 

 
 

12 RECEITA DE GESTÃO 
 

2007 2006

Receita do contrato de gestão 21.395.000 21.383.104
Receita realizada de gestão 14.849.803
Receita de contribuição 3.796.862 2.650
Receita de eventos 93.000 191.601

40.134.665 21.577.355

 
 
13 RECEITA DE CONVÊNIOS 
 

2007 2006

GIGA 2.495.207
GRADDATA 2.461.880
Biblioteca Nacional 2.000.000
DANTE 153.633 429.283
UNIEMP 5.005.727
Lei de informática n° 8.248/91 136.509 2.383.018
BARBACENA 910.000
EELA 770.000
UNISOL 633.541
CESUPA  130.000
UNAMA 120.000
ORPES 60.000
CESUPA / ACERPA 26.000
Redecomep - Valor realizado 2.317.504 1.508.330
Metrobel        - Valor realizado 242.521 787.479
RUTE             - Valor realizado 86.753 137.892
REDECAMPI - Valor realizado 24.397

9.918.404 12.901.269
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A receita de convênios é a forma pela qual a RNP busca alavancar recursos adicionais que 
servem tanto para estender projetos em curso, quanto para atender aos conveniados 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 em relação ao Contrato de Gestão como único e 
grande cliente. 

 
 
14 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 
 

2007 2006

Serviços profissionais e contratados - PJ 15.829.972 9.715.874
Viagens 1.943.496 2.188.545
Serviços profissionais e contratados - PF 1.914.404 1.355.808
Comunicação 725.596 1.594.516
Consumo de materiais e produtos 525.300 314.713
Ocupação 504.641 522.121
Utilidades e serviços 292.394 379.172
Propaganda e publicidade 17.511 1.914
Outras despesas 472.434 543.146

22.225.748 16.615.809

 
 
15 COBERTURA DE SEGUROS 

 
A RNP 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 2007, os ativos da Associação estão segurados contra sinistros 
pelo valor total de R$ 3.906.222, compreendendo seguro de riscos diversos de 
equipamentos (roteadores, equipamentos estacionários etc.) no valor de R$ 3.648.445 e 
notebook, no valor de R$ 257.777. 
 
 

16 PATRIMÔNIO SOCIAL 
 
Em 2007, por meio da lei de informática n0 8.248/91 foi efetuada pela Juniper a 
capacitação de recursos no montante de R$ 211.931 para a RNP por empresas 
parceiras. 
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17 EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

 
(a)   CPMF 

 
Como resultado da rejeição da proposta de prorrogação da Contribuição Provisória 
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira (CPMF) pelo Senado Federal, a partir de 1° de janeiro de 2008 
não haverá mais a incidência deste tributo sobre movimentações financeiras. 

 
Entretanto, com o objetivo de suprir a perda de arrecadação decorrente da extinção 
da CPMF, a partir de janeiro de 2008 as operações de crédito, câmbio e seguro 
passarão a pagar uma alíquota adicional média de 0,38 p.p. a título de Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) mesma alíquota da extinta CPMF. 

 
 

(b)   Alterações na Legislação societária (Lei n°. 6.404) 
 

A administração iniciou estudo para avaliar os eventuais impactos nas demonstrações 
contábeis produzidos pela aprovação da Lei n° 11.638/07, que altera dispositivos 
previstos na Lei n° 6.404/76. Com base no status do respectivo estudo, ainda não é 
possível avaliar os impactos dos ajustes decorrentes nas demonstrações contábeis da 
Associação, as quais serão reconhecidas no decorrer de 2008. 

 
 

(c)   Outros 
 
Em 4 de janeiro de 2008, por meio do aditivo do contrato de gestão referente a 
complementação de ações de infra-estrutura, desenvolvimento tecnológico e cooperação 
internacional, o Ministério da Ciência e Tecnologia disponibilizou o montante de R$ 
30.000.000 (trinta milhões de reais) para extensão e continuidade dos projetos. 

 
 

* * * 


