
TERMO DE USO REDE WI-FI GRATUITA NA RODOVIA BR-040 (trecho Juiz de Fora-Rio) 

 
O presente Termo de Uso visa disciplinar o acesso à rede Wi-Fi CONCER, ofertada de forma gratuita 
em perímetro específico da rodovia BR-040, trecho sob administração da Concer. 
 

A Concer - Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio - oferece serviço de acesso 
público e gratuito à Internet, interligando computadores, celulares, tablets, entre outros equipamentos 
com acesso à rede do USUÁRIO, por meio de conexão sem fio. O alcance de cobertura da rede é de 
60 metros a 100 metros a partir do eixo da rodovia. 

Em sua primeira fase, o serviço será oferecido entre o km 125 e km 101, trecho correspondente ao do 
município de Duque de Caxias, da rodovia BR-040. Nas fases seguintes, o serviço avançará para os 
demais trechos de concessão, estendendo-se até Juiz de Fora (MG). 

  
I. Condições de Uso: 
 
Para fazer uso do serviço gratuito de acesso à Internet banda larga é preciso que o USUÁRIO: 
 
a) leia e concorde com as condições previstas neste Termo. 
b) cadastre-se, fornecendo informações válidas. 
c) Efetue login, com nome e senha, e marque a posição que for válida no momento da conexão 
“passageiro” ou “motorista”. 
 
Para preservar a integridade física de todos os usuários, o acesso só será liberado se o usuário se 
declarar ‘passageiro’. Caso o usuário se encontre na posição de ‘motorista’, este não poderá ter acesso 
às funcionalidades da rede Wi-Fi, por questões de segurança, já que o motorista não pode usar o 
telefone estando ele ao volante. 
 
 
II. Como efetuar o cadastro:. 

 
O usuário se responsabiliza pela veracidade de todos os dados por ele fornecidos no ato do 
preenchimento do cadastro da Rede Wi-Fi CONCER e em qualquer atualização posterior, ficando 
responsável, portanto, pela sua exatidão e autenticidade nos termos da Lei 12.965/2014. 

Somente será permitido um único cadastro por usuário, sendo necessário, para sua efetivação, o 
preenchimento de todos os campos exigidos no respectivo formulário. 

Ao fazer a opção pela rede Wi-Fi CONCER em seu equipamento, o usuário será levado à página de 
autenticação. Caso seja o primeiro acesso, será necessário o preenchimento das informações básicas 
para validação do cadastro, . O próximo passo será preencher o campo ‘login’ e ‘senha’ e marcar a 
opção que for válida para o momento da conexão (“passageiro” ou “motorista”). Lembrando ainda que, 
caso o usuário se encontre na posição de motorista, este não poderá fazer uso do serviço. 
 
O usuário deverá efetuar o cadastro uma única vez através do site www.concer.com.br ou por meio do 
Aplicativo CONCER, sendo necessária uma nova autenticação a cada 2 horas de uso do serviço, pois 
este se desconectará automaticamente após esse limite. Para efetivar uma nova conexão, será 
necessário que o usuário faça um novo login e se declare na posição de ‘passageiro’. 
 
 
 
 
 



III. Segurança dos sistemas: 
 
Para acessar o serviço da rede Wi-Fi CONCER, o usuário deve utilizar, às suas expensas e sob sua 
responsabilidade, qualquer aparelho (notebooks, netbooks, celulares, tablets ou pda’s) compatível com 
a tecnologia sem fio com os softwares de navegação na WEB e dispositivos de mobilidade ativados, 
devendo também promover as medidas de segurança necessárias à proteção de seus equipamentos, 
sistemas e arquivos contra a atuação indevida e invasões não autorizadas de outros usuários de 
Internet. 

O usuário se compromete a utilizar os serviços prestados pela CONCER com observância da 
legislação vigente, somente para fins lícitos.  

A CONCER poderá suspender, bloquear, cancelar e ainda negar-se a disponibilizar acesso à Internet – 
via seu sistema – ao usuário que violar ou estiver envolvido em violação, direta ou indiretamente, às 
normas de segurança aqui estabelecidas ou outras normas aplicáveis. 

 

IV. Condições técnicas 

Para agilizar o cadastro para uso do serviço, indicamos que o usuário preencha os dados previamente 
em sua residência ou empresa, acessando www.concer.com.br ou o Aplicativo Concer, deixando 
apenas o preenchimento de login, senha e opção de “passageiro” ou “motorista” a cada nova conexão. 

Nos casos em que o usuário estiver se deslocando em veículos automotores, será necessário observar 
a velocidade máxima de 60 km/h. como forma de assegurar uma navegação com mais estabilidade.  

O serviço de rede sem fio poderá sofrer variações na intensidade do sinal devido a condições de clima, 
barreiras físicas, entre outras condicionantes, podendo acarretar falhas na conexão. Para correção de 
eventuais inconsistências, a CONCER se disponibiliza a buscar a solução técnica tão logo seja viável, 
não se responsabilizando por eventuais prejuízos financeiros, materiais ou de qualquer ordem 
causados aos usuários. 

O limite para tráfego de dados será de 2 Mbps para cada usuário, sendo necessário efetuar um novo 
login a cada 2 horas de utilização da rede sem fio.  

 

V. Responsabilidades 

A operacionalização de todos os sistemas da rede WiFi Concer é realizada pela empresa Linktel. 
Informações técnicas podem ser obtidas pelo endereço www.linktelcorp.com, cabendo à Concer a 
disponibilização dos serviços para os usuários e moradores do entorno da BR-040. 

 

 

 

Declaro ter lido e estar ciente de todos os itens tratados neste documento, não havendo dúvidas 
por minha parte.  

 

 

 


