REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS
EM ÁREA PERTENCENTE À FAIXA DE DOMÍNIO DA CLN

À
CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S.A – CLN
Rodovia BA 099, Estrada do Coco, Praça do Pedágio
Distrito de Abrantes
CEP. 42840-000
Camaçarí – Bahia

Venho por meio desta solicitar a autorização para execução do(s) serviço(s) descritos abaixo, ciente
de que devo cumprir todos os todos os procedimentos estabelecidos neste documento.
Solicitante:
Executora:
Escopo do Serviço:

Rodovia:
Km:
Sentido:
Data:
Horário:

INSTRUÇÕES:

1.

Em atendimento ao Manual de Obras e Serviços da Invepar:

▪ Somente as obras relacionadas estão liberadas;
▪ Todas as obras deverão ser abertas e autorizadas junto ao CCO, informando início e
término, pelos telefones 07136238042 ou 071999259335.

2.

Critérios para Programação dos Serviços
▪ Quarta-feira: A empresa executora da obra ou serviço deve encaminhar a programação
das atividades na via, previstas para a semana subsequente, ao setor responsável da
concessionária;
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▪ Quinta-feira: O setor demandante da concessionária encaminha a programação, até às
16h, ao Gerente de Operações, para avaliação e validação;
•

Sexta-feira: O Gerente de Operações encaminha a programação aprovada para os órgãos
e áreas competentes;

•

A programação complementar deverá seguir o mesmo processo, entretanto, sua
aprovação será somente na terça-feira, com execução a partir de quarta-feira;

3.

Critérios para Autorização dos Serviços

3.1

Antes do início dos serviços autorizados deverá ser feito contato telefônico com o nosso,
Centro de Controle Operacional (CCO), através do fone (071)3623-8042 ou (071)999259335;

3.2

A presente autorização é precária podendo ser cancelada ou suspensa sem
compensação ou indenização de qualquer espécie, todavia, a presente autorização não
desobriga a solicitante a celebrar a regularização desta ocupação para uso da faixa de
domínio desta Concessionária, bem como o pagamento da respectiva remuneração, de
acordo com os valores constantes na Portaria n° 099/15 da Secretaria de Infraestrutura.

3.3

Os serviços não poderão oferecer quaisquer riscos aos trabalhadores, aos usuários, ao
patrimônio da CLN ou a de terceiros, sendo que a empresa autorizada será civil e
criminalmente responsável por quaisquer danos decorrentes da execução desses serviços;

3.4

A empresa autorizada obriga-se, ao término dos trabalhos, a recompor pisos, abrigos,
gramados, calçadas, defensas metálicas, defensas de concreto e outros tipos de
infraestrutura existente, deixando o local nas suas condições originais;

3.5

Somente o serviço explicitamente autorizado deverá ser executado e qualquer alteração
deverá ser previamente submetida à análise e aprovação da Concessionária Litoral Norte
S.A – CLN;

3.6

Uma cópia da presente Autorização, deverá ser mantida no local dos serviços, para ser
exibida à fiscalização da CLN, quando assim solicitada;

3.7

O solicitante declara conhecer as leis ambientais vigentes e estar ciente que a sua
inobservância a qualquer uma delas não indicará a CLN como coautora dos fatos.

3.8

Não está autorizada nenhuma interdição de faixa de rolamento ou acostamento. Caso
tal medida seja necessária, somente poderá ocorrer após análise da Gerência de Operações
da CLN, mediante prévia programação e autorização;

3.9

Caso exista intervenção na Faixa de Domínio, os serviços ora autorizados deverão ser
precedidos de sondagem manual e/ou prospecção;

3.10 Em caso de implantação de postes, ou qualquer tipo de elemento físico acima do nível
do solo, a solicitação deverá observar as distâncias adequadas do leito carroçável, bem
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como, deverão ser implantados dispositivos de seguranças, tais como defensas metálicas
ou defensas de concreto em conformidade com as normas vigentes;
3.11 O solicitante está ciente das normas vigentes que obrigam a Proteção de elementos, de
suas responsabilidades, instalados acima do nível do solo, independente da data de sua
implantação;
3.12 O solicitante, concorda expressamente com todos os termos e condições da presente
autorização, principalmente no tocante aos serviços ora autorizados, motivos pelo qual
exara o seu "de acordo" ao final do presente instrumento, bem como autoriza
expressamente a Concessionária, a desfazer quaisquer serviços e /ou implantações que não
estejam estritamente de acordo com o objeto da presente autorização;
3.13 O solicitante compromete-se a manter atualizado o cadastro de sua responsabilidade
perante à CLN, independente desta autorização;

3.14 A interrupção temporária de qualquer faixa de tráfego ou acostamento das vias do
Sistema, ficará a critério da Gerência de Operações da CLN, a qual uma solicitação deverá
ser dirigida a CLN através do Cronograma da Obra/Serviço com uma antecedência mínima
de 10 (dez) dias úteis;
3.15 A empresa autorizada declara estar ciente das instruções do Instrução de Trabalho de
Sinalização de Obras e Serviços, e se compromete a sinalizar os serviços de acordo com tal
manual e em acordo com o projeto aprovado pela CLN, se aplicável;
3.16 Se num prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do término/paralisação dos serviços
ora autorizados, Vossa Senhoria não der andamento ao cumprimento no estipulado no
item 3.4, a CLN executará o que for necessário por seus meios e enviará os custos à essa
autorizada, para fins de ressarcimento;
3.17 O solicitante declara estar ciente da existência de infraestrutura (como fibra óptica,
adutoras, rede elétrica) ao longo de todo trecho administrado pela CLN e assume a
responsabilidade por qualquer dano eventualmente causado à mesma. Caso haja algum
dano à algum elemento, o ônus sofrido pela CLN será repassado à empresa responsável
pelo serviço (solicitante).

3.18 Está liberação autoriza apenas a entrada, da empresa e de seus funcionários
identificados no anexo I, na Faixa de Domínio, sendo certo que a mesma deverá obter as
licenças e autorizações dos órgãos municipais, estaduais e federais pertinentes.
Declaro que li e estou de acordo

Nestes termos, pede deferimento,
Assinatura:_______________________________________________Data:

/

/________
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ANEXO I - EQUIPE AUTORIZADA
Nome completo

RG
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