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ATA DE REUNIÃO 

Identificação: 

Organização: RNP, IFES e IFs 

Data: 21.03.2016 Horário: 16h00 Local: https://mconf.rnp.br/webconf/ri-rnp 

Participantes: 

RNP - Luiz Coelho, Marcus Vinicius, Claudia Silva, Ney Castro, Gorgônio  Araújo e 
Sonia Melo 
IFES - Edison Melo (UFSC), Luiz Mendonça (UFBA) 
IFs - Anderson Costa (IFB), Luiz Pereira (Pedro II e Pablo Andrey (IFPB) 

Tema: 
1ª Reunião de Modelagem do Modelo de Associado Corporativo RNP – IFs – 
Institutos Federais de Educação Tecnológica e IFES – Instituições Federais de 
Ensino Superior 

Tópicos abordados: 

Apresentação 

Apresentados os seguintes tópicos : 
 

 Direcionadores Estratégicos RNP 

 Associação Corporativa RNP 

 Agenda do Encontro 

 Benchmark com outras redes 

 Apresentação dos aspectos legais 
Proposta inicial dos componentes da Associação dos representantes  

 

Questionamentos dos representantes 

=> FORTI - Anderson pergunta se já em 2016 poderá utilizar o modelo contratualização direta? E se a 
rede Metropolitana entrará no escopo do sistema Associado. 
=> CGTIC - Edison confirma a dificuldade de repassar recursos às fundações de apoio para rateio das 
redecomeps e propõe que a RNP gerencie o repasse das IFES e IFs. 
=> CGTIC -  Luiz também pergunta sobre a contratualização em 2016, e se o sistema Associado poderá, 
no futuro englobar a manutenção e operação da rede Metropolitana do ponto de vista legal. 
=> CGTIC – Luiz pergunta se a exemplo das redes comeps, organizações ainda não qualificadas a Rede 
Ipê, poderá adotar ao sistema Associado. 
 
Explicação de Cláudia sob aspectos legais, enfatizando a necessidade do serviços adicionais estarem em 
conformidade com o objeto e os objetivos do contrato de gestão da RNP, e em demais apectos 
regulatórios como a autorização que a RNP tem junto a ANATEL. 
Os serviços adicionais podem ser financiados como cota variável da associação RNP ou pode-se optar 
pela associação estabelecere contratos administrativos com os associados. É preciso analisar os dois 
caso com cuidado. O primeiro caso só será possível após a inclusão da rubrica orçamentária adequada 
nos orçamentos do associado, isso pode ocorre a partir de 2017. O segundo  caso é coberto pela Lei da 
Licitações, a 8666, que permite a contratação de uma associação qualificada como OS, sem 
concorrência, desde que para os mesmos fins do contrato de gestão. É importante notar que a permissão 
da contratação da OS não isenta o contrato de tributação. 

 

 
  
 

Necessidades preliminares apontada 

 Soluções de hardware e software que possam ser contratadas através ou com apoio da associação 
tendo benefícios de escala e da Lei 8010. 
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 Pagamento do custo dos serviços de conexão através das REDECOMEP 

 Suporte à implantação do processo eletrônico estabelecido pelo decreto que trata do processo 
eletrônico nacional (publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 09, o Decreto nº 8539), 
por exemplo fornecendo infraestrutura 

 Email 

 Representação 

 

Próximos passos 

1. Ao longo da semana de 21/mar os representantes devem elencar no colégio e no fórum uma lista de 
necessidades que, na visão de cada grupo, possam ser atendidas pela Associação RNP 

2. Os representantes devem enviar as suas listas (1) para o grupo 

3. A coordenação deve consolidar a lista até o dia 28/mar 

4. O grupo deve volta a se reunir para avaliar a consolidação na semana do dia 18/mar. 

 

Observações 

Documentos para a reunião: 
https://cnc.rnp.br/cncCloud/public.php?service=files&t=d999b1f1c202c92156e6c11a0fc6b3ee 
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