PROPOSTA COMERCIAL
Razão Social: Cia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de SP – CDHU
CNPJ: 47.865.597/0001-09
Inscrição estadual:109.588.330.110
Rua Boa Vista, 170 – CEP 01014000

Prezado Cliente,
Apresentamos proposta comercial para Acesso ao Boletim Referencial de
Custos CDHU, nos termos a seguir:
1.

PRODUTO, PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1.1 Produto
Boletim Referencial de Custos com a pesquisa de preços dos insumos realizada pela
FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), visando atender às normas e
especificações técnicas vigentes relativas aos materiais/equipamentos. O custo médio
do insumo é tratado estatisticamente para que reflita a realidade do mercado.
O Boletim Referencial de Custos CDHU é emitido nos primeiros dias dos meses de
março, julho e novembro, e o início de sua vigência é publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
Material disponível para consulta e download no sistema:
 Encargos sociais (PDF);
 Tabela de insumos com custo unitário (PDF e Excel);
 Composição de Serviços sem custo unitário (PDF);
 Tabela sintética de serviços com e sem desoneração (PDF e Excel);
 Critérios de Medição e Remuneração (PDF);
 Grupo e Subgrupo (Excel e PDF);

1.2 Planos de Assinatura
Plano Anual Boletim CDHU
Acesso a todas versões anteriores, publicadas quadrimestralmente, incluindo a versão atual do
Boletim CDHU, pelo período de um ano, contatos a partir da data da assinatura.
Valor: R$ 4.216,00 (quatro mil duzentos e dezesseis reais)

Plano Bianual Boletim CDHU
Acesso a todas versões anteriores, publicadas quadrimestralmente, incluindo a versão atual do
Boletim CDHU, pelo período de dois anos, contatos a partir da data da assinatura.
Valor: R$ 8.040,00 (oito mil e quarenta reais)

Plano Boletim CDHU
Acesso à versão do Boletim CDHU vigente na data da assinatura, até a emissão da nova
versão do Boletim, que necessitará de nova assinatura.
Acesso a todas as versões já publicadas a partir da versão 129, referente a novembro de 2002.
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
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Plano Boletim CDHU Vigente
Renovação por versão. Acesso apenas à versão do Boletim vigente, a partir da data da
assinatura até a emissão da nova versão do Boletim.
Valor: R$ 1.000,00 (um mil reais).

Plano Boletins CDHU Anteriores
Acesso aos Boletins anteriores à versão do Boletim vigente, a partir da data da
assinatura até a publicação da nova versão do Boletim. Os Boletins Anteriores estão
disponíveis a partir da versão 129, referente a novembro de 2002.
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais).

1.3 Condições de Pagamento
O pagamento deverá ser feito em parcela única, através do boleto bancário emitido
pelo site https://app.cdhu.sp.gov.br/boletim. Será encaminhado um e-mail para gerar o
boleto bancário.
Caso sua entidade não possa pagar através do boleto bancário, V.Sa. deverá efetuar
a Reserva de Verba ou Nota de Empenho, e encaminhar cópia para o e-mail
boletim@cdhu.sp.gov.br, para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, que lhe será
enviada via e-mail.
O boleto ou a NFE poderão ser pagos no prazo de 30 (trinta) dias.
1.4 Prazo de Entrega
O prazo para liberação do acesso ao sistema do boletim é de até 2 (dois) dias úteis,
após a confirmação do pagamento.
1.5 Validade
A presente proposta tem validade de 30 (trinta) dias corridos.
1.6 Direitos de Reprodução
Todos os Direitos Reservados – Reprodução Proibida.

Atenciosamente,

CDHU – Diretoria de Planejamento e Projetos
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