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Parecer dos Auditores Independentes 

 

09 de fevereiro de 2005.  

 

Aos Administradores e Associados 

Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP 

  

Examinamos os balanços patrimoniais da Associação Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa – RNP em 31 de dezembro de 2004 e as correspondentes demonstrações do 

superávit e das origens e aplicações de recursos dos semestres findos nessas datas, 

elaborados sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a 

de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.  

 

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

Brasil que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a 

adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos 

relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (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 financeiras tomadas em conjunto.  

 

Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 

da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP em 31 de dezembro de 2004 

e o superávit  das  atividades  e  as  origens  e  aplicações  de recursos dos semestres 

findos nessas datas, de acordo com os princípios contábeis previstos na legislação 

societária brasileira.  
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Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP 

 

09 de fevereiro de 2005.  

 

Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de emitirmos parecer sobre as 

demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo, tomadas em conjunto. As 

demonstrações do fluxo de caixa, que estão sendo apresentadas para propiciar 

informações suplementares sobre a Associação, não são requeridas como parte 

integrante das demonstrações financeiras. As demonstrações do fluxo de caixa foram 

submetidas aos procedimentos de auditoria aplicáveis no Brasil descritos no segundo 

parágrafo e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas em todos os seus 

aspectos relevantes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  

 

Conforme mencionado na Nota 1 os recursos destinados ao custeio das atividades 

desenvolvidas pela Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP são providos 

pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT que estão atreladas 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 Rede 

Nacional de Pesquisa. Conseqüentemente, a Associação depende do recebimento 

desses recursos e das políticas e diretrizes traçadas pelo MCT para a manutenção de 

suas atividades e de seu equilíbrio econômico-financeiro. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Consulcamp Auditoria e Assessoria SC Ltda 

 

Prof. Dr. Antonio Marcos Favarin 

Contador CRC 1SPO84374/O-1 

Sócio – Gerente 
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ATIVO 31.12.2004 31.12.2003

Circulante 10.479.789,00 8.609.646,93     
Caixa 1.668,47              1.019,47              

Bco. Cta Movto 80.760,27             42.046,40             

Aplicação Financeira 5.498.901,22        8.171.924,35        

Adiantamentos Terceiros 4.714.868,54        345.278,55           
Processos em Andamento 6.365,46              -                      

 Crédito de Funcionários 155.761,29           27.111,35             

 Tributos e Contribuições a Recuperar 21.463,75             22.266,81             

Permanente 4.949.772,21   1.814.087,73     

Imobilizado 5.437.216,18   1.931.389,95     

Maquinas / Aparelhos e Equipamentos 589.553,38           412.844,45           
Móveis e Utensílios 117.118,45           62.325,48             
Instalações (Benfeitoria em Propriedade de Terceiros) 108.692,01           108.692,01           
Direito de Uso Software 239.001,97           195.410,06           
Equipamentos de Informática 3.698.607,35        1.152.117,95        
Benfeitoria 668.671,54           -                      
Bens de Terceiros 15.571,48             -                      
(-) Depreciação Acumulada (487.443,97)          (117.302,22)          

Total do Ativo 15.429.561,21 10.423.734,66   

PASSIVO 31.12.2004 31.12.2003

Circulante 3.518.547,45   1.107.758,61     

Fornecedores 460.196,29           120.339,16           
Obrigações Fiscais 92.919,43             51.505,21             
Obrigações Trabalhistas 65.307,58             867,50                 
Obrigações Sociais 195.683,61           147.842,96           
Provisões Trabalhistas 400.057,81           393.296,04           
Contas a Pagar 37.599,11             -                      
Finep - Projeto Giga 2.266.783,62        393.907,74           

Patrimônio Líquido 11.911.013,76 9.315.976,05     

Capital 117.500,00           117.500,00           
Resultado Acumulado 9.198.476,05        5.366.406,71        
Resultado do Exercício 2.595.037,71        3.832.069,34        

Total do Passivo 15.429.561,21 10.423.734,66   
 

-                    -                      
As Notas Explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Associação Rede Nacional de Pesquisa - RNP -OS
Balanço Patrimonial levantado em 31.12.2004
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31.12.2004 31.12.2003

Receita Bruta Operacional 15.604.233,09     11.586.001,19   

       Receita do Contrato de Gestão 14.809.000,00        10.986.408,93      

       Receitas de Prestação de Serviços 286.820,87             148.500,00           

       Receitas Projeto Giga 508.412,22             451.092,26           

(=) Resultado Bruto 15.604.233,09     11.586.001,19   

   (-) Despesas Operacionais (13.009.923,96)   (7.754.192,93)    

      (-) Despesas com Pessoal (4.381.859,25)         (3.992.122,50)       

       (-) Provisão (845.401,31)           (352.232,45)          

       (-) Despesas Gerais Administrativas (7.883.029,93)         (4.415.695,96)       

       (-) Despesas Tributárias (25.439,14)             (17.729,60)           

       (-) Despesas Financeiras (446.454,84)           (581.288,29)          

      (+) Receitas Financeiras 942.402,26             1.702.683,21        

      (-) Depreciação e Amortização (370.141,75)           (97.807,34)           

(=) Resultado Operacional 2.594.309,13       3.831.808,26     

       (+/-) Resultado não Operacional 728,58                   261,08                 

(=) Superávit do Exercício 2.595.037,71       3.832.069,34     

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Associação Rede Nacional de Pesquisa - RNP-OS
Demonstração de Resultados do Exercício 

Exercício encerrado em 31.12.2004
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Atividade Operacional 31.12.2004 31.12.2003

Superávit do Período 2.595.037,71       3.832.069,34         
Ajuste
    Depreciação 370.141,75         97.807,34             

2.965.179,46    3.929.876,68      

Aumento (redução) em Contas Patrimoniais

Adiantamentos Terceiros (4.369.589,99)       402.431,88           
Procesos em Andamento (6.365,46)              -                       
Crédito de Funcionários (128.649,94)          (24.401,58)            
Tributos e Contribuições a Recuperar 803,06                  (15.462,08)            
Fornecedores 339.857,13           120.279,16           
Obrigações Fiscais 41.414,22             10.983,19             
Obrigações Trabalhistas 64.440,08             434,25                  
Obrigações Sociais 47.840,65             27.843,27             
Provisões Trabalhistas 6.761,77               72.372,55             
Contas a Pagar 37.599,11             (219.689,38)          
Obrigações Uniemp -                       (747.448,15)          
Finep - Projeto Giga 1.872.875,88         393.907,74           
Aumento do Patrimônio Social - Uniemp -                       113.000,00           

(2.093.013,49)  134.250,85         

Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais 872.165,97       4.064.127,53      

Atividade de Investimento
     Imobilizado (3.505.826,23)     (1.437.774,03)       

Recursos Líquidos Provinientes da atividade de Investimento (3.505.826,23)  (1.437.774,03)    

Variação Líquida no Período (2.633.660,26)  2.626.353,50      

Disponibilidades no início do Período 8.214.990,22    5.588.636,72      

Disponibilidades no Final do Período 5.581.329,96    8.214.990,22      

 

 

Informações Adicionais às Demonstrações Financeiras
Demonstrativo de Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2004

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Associação Rede Nacional de Pesquisa - RNP - OS
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31.12.2004 31.12.2003

Origens dos Recursos

Das Operações 

     Superávit do Exercício 2.595.037,71      3.832.069,34      

     Depreciações e Amortizações 370.141,75         97.807,34          

     Projeto Giga -                    393.907,74         

     Aumentos do Patrimônio Social - Uniem -                    113.000,00         

Total de Origens dos Recursos 2.965.179,46   4.436.784,42   

Aplicação dos Recursos

    Aumentos do Imobilizado 3.505.826,23      1.437.774,03      -                  

    Capital Circulante Líquido (540.646,77)       6.961.241,55      

Total das Aplicações dos Recursos 2.965.179,46   8.399.015,58   

-                    -                    

31.12.2003 31.12.2004 Var (%)

Ativo Circulante 8.609.646,93      10.479.789,00    (1.870.142,07)  

Passivo Circulante 1.107.758,61      3.518.547,45      (2.410.788,84)  

Total (540.646,77)  

Aumento do Capital Circulante e Líquido

Associação Rede Nacional de Pesquisa - RNP - OS
Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos

Exercício encerrado em 31.12.2004
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Capital Superávit/Déficit
Realizado Acumulado Totais

Saldo 31.12.2003 117.500,00 9.198.476,05    9.315.976,05    
Doação de Capital -              -                     -                     
Superávit do Exercício 2.595.037,71       2.595.037,71       

Saldo 31.12.2004 117.500,00 11.793.513,76  11.911.013,76 

 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Levantado em 31.12.2004

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Associação Rede Nacional de Pesquisa - RNP - OS
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Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP-OS 

 

Notas explicativas da administração às demonstrações  

contábeis em 31 de dezembro de 2004. 

 

1. Contexto operacional 

 

A Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP foi qualificada como 

organização social através 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, através de uma rede de alta capacidade, rica de serviços e 

aplicações. Através 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 nossos 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, firmado em 26 de março de 2002, 

publicado no Diário Oficial da União no dia 28 de março de 2002, para a 

administração da Rede Nacional de Pesquisa. Os recursos destinados ao custeio 

das atividades são providos pelo MCT.  

 



10

 

 

Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP-OS 

 

Notas explicativas da administração às demonstrações 

contábeis em 30 de junho de 2004. 

 

2. 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 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.  
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Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP-OS 

 

Notas explicativas da administração às demonstrações 

contábeis em 31 de dezembro de 2004. 

 

(c) Permanente 

 

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação. A depreciação de bens do 

imobilizado é calculada pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na 

Nota 4, que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens.  

 

 (d) Passivo circulante 

 

Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 

aplicáveis, dos correspondentes encargos incorridos.  

 

3. Aplicações financeiras 

 

   Em R$ 
   31.12.2004 
     
Renda Fixa - FIX   4.188.472,01 
Renda Fixa - DI   1.138.705,69 
Fundo Cambial   171.723,52 
    
    5.498.901,22 

 

Estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos, que não supera o 

seu valor de realização ou de mercado. Os fundos de renda fixa foram contratados 

junto ao Banco do Brasil S.A. e sua remuneração varia de 16,0% a 20,0% a.a., 

conforme demonstrativos bancários. O valor de R$ 171.723,52 aplicado em fundo 

cambial serve para suportar as operações financeiras dos contratos AM-PAPH que são 

contratados em dólar.  
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Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP-OS 

 

Notas explicativas da administração às demonstrações 

contábeis em 31 de dezembro de 2004. 

 

4. Adiantamento Fornecedores 

 

Os valores de adiantamento de fornecedores estão compostos por adiantamento a 

fornecedores de equipamentos e contratos de importação. Os valores pagos a 

Network1/Jupiter estão suportados por carta de créditos junto ao Banco do Brasil 

S/A. 

 

 R$ 

Network1/Jupiter      4.014.678,13  

Softnet INC AS        598.327,78  

JCC Comar Representações e Importação e Exp. Ltda          17.072,12  

Harris do Brasil Ltda          17.847,82  

Outros Adiantamentos          66.942,89  

Total Geral    4.647.925,85  
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5. Ativo Permanente 

 
Taxa

Custo de Depreciação Saldo de Depreciação
Itens Aquisição Acumulada Líquido em (%)

Máquinas / Aparelhos e Equipamento 589.553,38            (76.917,67)          512.635,71           10

Móveis e Utensilios 117.118,45            (16.723,07)          100.395,38           10

Instalações 108.692,01            (25.278,43)          83.413,58             10

Direito de Uso - Software 239.001,97            (82.996,88)          156.005,09           10

Equipamentos de Computação 3.698.607,35         (278.300,47)        3.420.306,88        20

 Benfeitorias em Prop. de Terceiros 668.671,54            (6.594,44)           662.077,10           10

 Bens de Terceiros (GIGA) 15.571,48              (633,01)              14.938,47             10
5.437.216,18      (487.443,97)   4.949.772,21    

 

 

6. Bens de terceiros sob administração 

 

Os bens que formam o backbone da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa estão 

distribuídos por 27 pontos de presença – PoP’s – localizados 26 deles nas capitais 

dos estados brasileiros e um no Distrito Federal se constituem de equipamentos 

que foram adquiridos parte deles pelas agências de fomento a pesquisa (CNPq e 

Finep) e por programas internacionais de apoio (PNUD) e, outra parte, recebidos 

através da renúncia fiscal propiciada pela Lei 8.248 (UNIEMP), desde, o início do 

projeto em 1.989. 

 

Estes bens formam a infra-estrutura central que cabe a Associação administrar e 

operar para executar o seu plano de trabalho conforme dita o contrato de gestão 

firmado com o MCT.  A partir da constituição da entidade jurídica RNP não há 

definição no contrato de gestão ou em outro instrumento jurídico, relativamente a 

propriedade e guarda destes, a fim de que se possa estabelecer a abrangência da 

responsabilidade administrativa e jurídica da RNP. 

 

Na 2a. Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Associação 

realizada em 26/09/03 foi dado as seguintes diretrizes para a diretoria sobre esta 
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questão: 

   

(a) Receber como cessão apenas os equipamentos essenciais à infra-

estrutura nacional da rede e de seus pontos de presença; (b) Definir os 

tipos de proteção aos equipamentos que vierem a serem cedidos a RNP-

OS. (c) criar mecanismos de doação de equipamentos obsoletos 

disponíveis nos POP´s, para outras aplicações: Educação Básica, Escolas 

Técnicas, Telecentros, Projetos de Inclusão Digital, etc.  

 

Para fins de valoração desta infra-estrutura foi feito um levantamento parcial dos 

bens catalogados nos controles administrativos do projeto que foram convertidos 

pelo USD americano da data da compra e convertido em 31 de dezembro de 2004 

pela cotação de R$ 2,6544. Portanto, nem a desvalorização de mercado dos bens 

nem o desgaste foram considerados. Essa listagem e os bens constantes não 

foram objetos de auditoria. 

 

Taxa de Convenção  US$ 1,00    =  R$ 2,654 
  Valor em Valores   

Origem  US$ em Reais (%) 
Cisco           6.323,32              16.784,63  0,02% 
CLARA       80.207,25           212.902,12  0,29% 
CNPq       335.284,69             889.979,69  1,21% 
FINEP-CEMAT       683.799,45          1.815.077,26  2,47% 
PNUD     3.200.465,19          8.495.314,81  11,54% 
PNUD_BRA_     1.005.954,91          2.670.206,72  3,63% 
UNIEMP       498.013,51          1.321.927,06  1,80% 
COMPAQ       539.655,38          1.432.461,24  1,95% 
DIGITAL       232.992,11             618.454,26  0,84% 
EQUITEL       797.546,72          2.117.008,01  2,88% 
HARRIS        124.924,89             331.600,62  0,45% 
IBM   18.738.281,99        49.738.895,71  67,57% 
MICROTEC       312.334,36             829.060,32  1,13% 
PHILIPS       922.997,14          2.450.003,62  3,33% 
SOLECTRON       251.053,91             666.397,49  0,91% 

Total Geral 27.729.834,83 73.606.073,57 100% 
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7. Projeto Giga - Finep – Abertura de Receitas e Despesas 

 

Os valores recebidos e gastos no projeto Giga estão registrados na contabilidade 

da RNP-OS. Abaixo relacionamos os valores acumulados (Receitas – Despesas = 

Saldo de Financeiro). Na contabilidade os valores não gastos são considerados 

dívidas e portanto ficam em aberto no passivo da RNP-OS.  

 

 Saldo  Saldo 
 em  em  
 31.12.2003 31.12.2004 
   
Saldo Inicial                      -         549.270,27 
  
Receita        845.000,00     2.361.769,73 
Receitas Financeiras (Recurso Disponível)        194.032,84       509.280,94 
Despesas Financeiras         (42.128,10)        (98.443,48)
Despesas do Projeto      (447.634,47)   (1.051.905,30)
 
Saldo Final      549.270,27   2.269.972,16 
 

8. Cobertura de seguros 

 

Considerando a natureza de suas atividades e os riscos inerentes a operação dos 

equipamentos, a Associação e a respectiva definição ou encaminhamento da nota 

5, efetuou o seguro no montante de R$ 975.462,28 contemplando os bens 

considerados pela administração necessário para manutenção da Rede Nacional de 

Pesquisa. 

 


