Comunicado
(Divulgação dos Arquivos do Sicro na Nova Página do DNIT)
Considerando as alterações ocorridas no ano de 2015 que conduziram à necessidade
de migração da página da internet do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT;
Considerando a necessidade de racionalização, inclusive pela redução do espaço
virtual da nova estrutura de informação tecnológica a ser adotada, bem como a
incompatibilidade da mesma com o tamanho dos arquivos a serem disponibilizados
publicamente nesta nova plataforma;
A Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes - CGCIT vem, por
meio do presente, informar que, a partir de junho de 2015, serão disponibilizados no
novo sítio apenas os arquivos do Sicro 2 referentes ao período posterior a janeiro de
2010, quando existir, para todas as unidades da federação.
Com intuito de facilitar a pesquisa, a CGCIT disponibilizará uma síntese das
Informações disponíveis para cada unidade da federação, com a consequente
apresentação da data de início das respectivas séries históricas das tabelas de custos
referenciais do Sicro 1 e do Sicro 2.
Além disso, a referida síntese também trará informações a respeito da série histórica
das pesquisas ainda regionais do Sicro 1 e do Sicro 2, divulgadas em período anterior
a janeiro de 2005.
Os arquivos anteriores a janeiro de 2010, sejam por unidade da federação ou região,
deverão ser solicitados por meio do endereço eletrônico: cgcit.sicro@dnit.gov.br.
Sem mais para o momento, esta Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de
Transportes coloca-se à disposição para quaisquer ulteriores esclarecimentos.

Brasília, 15 de junho de 2015.

Série histórica das tabelas de custos referenciais do Sicro 1 e do Sicro 2
Região/
Unidade Federativa
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Acre
Alagoas
Amazonas
Amapá
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Pará
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Paraná
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rondônia
Roraima
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Sergipe
São Paulo
Tocantins

Início

Fim

Agosto/1993 Dezembro/2004
Março/1994
Março /2004
Outubro/1995
Maio/2004
Agosto/1992
Janeiro/1996
Dezembro/1994
Junho/2001
Setembro/2007
-Janeiro/2013
-Junho /2004
-Julho/2010
-Julho/2005
-Fevereiro/2005
-Janeiro/2013
-Julho/2010
-Julho/2005
-Julho/2010
-Outubro/1995
-Janeiro/2005
-Julho/2010
-Junho/2004
-Fevereiro/2005
-Fevereiro/2005
-Maio/2010
-Setembro/2005
-Outubro/1995
-Fevereiro/2005
-Março/2007
-Janeiro/2013
-Julho/2001
-Julho/2002
-Setembro/2010
-Outubro/1995
-Maio/2007
--

