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CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA 
COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO 

TERMINAL RODOVIÁRIO 

 
 
O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Administração, TORNA PÚBLICO que fará a publicação de CHAMAMENTO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO para firmar cooperação técnica com a finalidade de instalação de ponto de 
internet específico na rodoviária, a fim de atender os usuários do terminal, de forma gratuita e 
sem ônus para o Município. 
 
Os interessados (pessoa jurídica ou física) deverão apresentar proposta por escrito dirigida ao 
Secretário Municipal de Administração, bem como a documentação citada abaixo, no prazo e 
endereço e condições estabelecidas neste edital. 
 
Todas as propostas que atenderem aos requisitos do edital e apresentarem a documentação de 
habilitação correta durante o período de inscrição estarão aptos a se credenciarem. Havendo 
mais de uma empresa interessada, a escolha será feita por sorteio em data a ser agendada.  
 

- Período de apresentação de propostas: 02 a 20/07/2018 
- Horário: de 12 às 16h  
- Local: Sede da Prefeitura Municipal de Conselheiro (setor de protocolo) 
- Telefone contato: 3769-2569 
 
1) Condições: 
- Constitui objeto do presente instrumento a cooperação técnica com a finalidade de instalação 
de ponto de internet específico na rodoviária, a fim de atender os usuários do terminal, de 
forma gratuita e sem ônus para o Município, visando proporcionar acesso á informação e 
comunicação durante o tempo de aguardando o transporte. 
- A cooperação será intransferível, sob pena de perda da mesma.  
- O contemplado deverá obrigatoriamente participar de reunião com a equipe técnica do setor 
de Informática para definir e regulamentar a execução.   
- Será celebrado termo de acordo para formalizar a cooperação, cuja minuta encontra-se 
disponível no sítio na Internet. 
 
2) Obrigações do interessado: 
a) Disponibilizar ponto de internet, de forma gratuita; 
b) Equipamento do tipo access point para disponibilização do sinal via wireless; 
c) Velocidade mínima do link de 30 Mbps, através de fibra óptica; 
d) Mínimo de 4 rádios distribuídos com capacidade para, aproximadamente, 300 usuários 
simultâneos; 
e) Frequência rádio wireless de 2.4 Ghz; 
f) Distância do sinal de aproximadamente 200m onidirecionalmente para cada rádio; 
g) Estrutura montada de forma que seja possível a implementação de um controle de 
conteúdo; 
h) Velocidade com limite pré-configurado para cada usuário; 
i) Possibilidade de implementar autenticação de usuários para fins de auditoria; 
j) Os usuários do serviço não precisam ser clientes da empresa interessada, portanto, 
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mesmo que haja autenticação para acesso, não deve interferir no acesso à internet. 
 
3) Contrapartida: 
- Em contrapartida, fica facultado ao interessado realizar publicidade da própria empresa no 
terminal rodoviário, mediante aprovação dos responsáveis pelo setor; 
- As propagandas não poderão conter conteúdo de bebidas alcoólicas, cigarros, conteúdo 
pornográfico e político ou atentatório aos bons costumes; 
- Mediante verificação e testes do serviço prestado, haverá um evento de inauguração e 
divulgação da empresa parceira. 
 
4) Documentação necessária: 
- Cópia do cartão de CNPJ 
- Cópia do Contrato Social  
- Cópia de Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada) 
- Cópia de Certidão Negativa de Débitos Estaduais (atualizada) 
- Cópia de Certidão Negativa de Débitos Federais (atualizada) 
- documentos pessoais do representante legal ou procuração 
 
 

 
 

Conselheiro Lafaiete, 28 de junho de 2018. 
 
 
 

 
João Batista de Assis Pereira 

Secretário Municipal Interino de Administração 
 
 
 

 
 

Felipe Moraes Faria 
Setor de Informática 


