
PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O TRÁFEGO NA BA 099 
 

 Proibição do tráfego com peso (PBT) acima 23,5t durante a semana e acima de 
6t nos finais de semana na Estrada do Coco/Linha Verde - trecho de Camaçari (Km8) 

à Divisa BA/SE. 

1. Encaminhar ao protocolo da SEINFRA (no Centro Administrativo da Bahia) um(a) 
ofício/carta/texto, solicitando ao Diretor-Superintendente da SIT (Superintendência de 
Infraestrutura de Transportes) — Eng. Saulo Pontes — a autorização para trafegar na 
BA099, informando: o itinerário, o tipo de carga a ser transportada, os dados dos veículos, 
os fluxos de viagem (quantidade e horário).  

2. Anexar ao pedido cópias de: 

a. Contrato social da empresa (resumo/sócios) ou, no caso de autônomo, CPF mais 
identidade do proprietário do(s) veículo(s) e comprovante de endereço; 

b. Contrato atualizado de prestação de serviço ou nota fiscal atualizada da(s) 
entregas(s) na BA099 a partir do Km8; 

c. Documento(s) do(s) veículo(s): CRLV atualizados (a partir de 2016) do(s) do(s) 
caminhão(caminhões), cavalo(s) trator e carreta(s) ou semirreboque(s); 

d. Anuência prévia da Concessionária Litoral Norte (CLN). 

Obs.: Quando não puder ser comprovada a necessidade de transporte através dos documentos do 
item b, será aceita declaração assinada da empresa usuária dos serviços em papel timbrado. 

3. Informar: 

a. Tipo do(s) veículo(s) e a(s) placa(s) correspondente(s): caminhão, carreta, 
guindaste, etc. 

b. Dados (com a carga) de cada tipo de  veículo:  

i. Peso Bruto Total  (PBT) de cada veículo;  

ii. Comprimento(s);  

iii. Altura(s); 

iv. Largura(s); 

v. Quantidade de eixos de cada tipo de veículo. 

c. Itinerário: 

i. Origem / Destino; 

ii. Fluxos de viagem; 

iii. Informar quantidade de viagem; 

d. Informar horário (fixo ou variável, noturno ou diurno):  

i. Descrever o tipo de carga a ser transportada; 

ii. Informar email e telefone para contato. 

Observações: 
✓ Validade da autorização 06 meses. 
✓ Autorização sem custos de análise.  
✓ Local de entrega dos documentos:           

▪ Protocolo SEINFRA, prédio da SEINFRA/térreo, Av. Luiz Viana Filho, 445 – 4ª 
avenida – CAB, Salvador/Bahia  CEP 41.750-300 

▪ Telefones do Setor de AET: (71) 3115-2169 / 3115-2245 


