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Empresa:ANEXO
________________________________________________________
PARA CARGA SUPERDIMENSIONADA PELA PRF

Nome do requerente: _______________________________________________
Empresa:
Celular de________________________________________________________
contato: _________________________________________________
Nome
requerente:
_______________________________________________
E-maildo
para
resposta:_______________________________________________
Celular
de contato:
_________________________________________________
Credencial:
_________
AET: _______________ Data:____/____/_________
E-mail para resposta:_______________________________________________
Senhor Chefe,

Credencial: _________ AET: _______________ Data:____/____/_________
Considerando a necessidade de Escolta/Batedor da PRF conforme as dimensões da
carga constante
Senhor
Chefe, da AET;
Considerando o disposto no Manual de Procedimentos Operacionais nº 017-DPRF,
Considerando
necessidade
de Escolta/Batedor
da 08/12,
PRF conforme
as dimensões
da
instituídos pelaa Instrução
Normativa
DG/DPRF nº
de 02/05/12
e suas
carga
constante
da
AET;
atualizações.
Considerando
REQUER4: o disposto no Manual de Procedimentos Operacionais nº 017-DPRF,
instituídos pela Instrução Normativa DG/DPRF nº 08/12, de 02/05/12 e suas
Escolta Dedicada da PRF.
atualizações.
Relação de4: documentos:
REQUER
Autorização
Especial de Trânsito – AET – emitida pela autoridade competente;
Escolta AET
Dedicada
da PRF.
pagamento serviço de escolta e batedor PRF CRLV dos veículos do conjunto
RelaçãoGRU
de documentos:

transportador e de escolta credenciada
AET Autorização Especial de Trânsito – AET – emitida pela autoridade competente;
Licença(s) Motorista Escolta CNH dos motoristas do conjunto transportador e de
GRU pagamento
serviço de escolta e batedor PRF CRLV dos veículos do conjunto
escolta
credenciada
transportador e de escolta credenciada
Certificado de aprovação no curso especializado para condutores de veículos de
Licença(s) de
Motorista
Escolta CNH
dos motoristas
conjunto
transportadorsee não
de
transporte
carga indivisível,
conforme
Portariado
26/05
do DENATRAN,
escolta
credenciada
estiver averbado na CNH do(s) motorista(s) do conjunto transportador;
deVistoria
aprovação
curso especializado
Certificado de
do(s)noVeículo(s)
de Escolta para condutores de veículos de
transporte de carga indivisível, conforme Portaria 26/05 do DENATRAN, se não
Licença do Motorista de Escolta
estiver averbado na CNH do(s) motorista(s) do conjunto transportador;
Formulário de Vistoria de Cargas Especiais preenchido
Certificado de Vistoria do(s) Veículo(s) de Escolta
Check list que contemple no mínimo as informações previstas no modelo constante
Licença do Motorista de Escolta
no ANEXO NN
Formulário de Vistoria de Cargas Especiais preenchido
Check list que contemple no mínimo as informações previstas no modelo constante
no ANEXO NN

______________________________
assinatura requerente

______________________________
assinatura requerente
Obs:
e encaminhar
comcom
os documentos
relacionados
também
digitaliObs:Preencher
PreencherTODOS
TODOSososcampos,
campos,assinar,
assinar,digitalizar
digitalizar
e encaminhar
os documentos
relacionados
também
zados
para escolta@prf.gov.br
digitalizados
para escolta.cno@prf.gov.br
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4Obs:

Preencher TODOS os campos, assinar, digitalizar e encaminhar com os documentos relacionados também
digitalizados para escolta.cno@prf.gov.br
51
44 | MPO-017 CREDENCIAMENTO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA ESCOLTA

