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Exposição, Diagrama de 17.03.01.06
F
Ficha de controle de vistoria técnica 17.02.02.01
Ficha de inscrição de aluno 17.03.02.04
Flyers de divulgação de evento USE Dossiê de evento cultural 17.03.01.08
Folder de divulgação de evento USE Dossiê de evento cultural 17.03.01.08
Folder de projeto ou programa 17.03.01.09
Folha de registro ambiental
(termohigrógrafo) 17.02.01.09
Formação e aperfeiçoamento cultural, Dossiê de curso de 17.03.02.03
Formação, promoção e difusão cultural 17.03
Formulação de estudos, diretrizes e ações culturais 17.01.01
G
GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL 17
H
Higienização de acervo, Planilha de controle de 17.02.01.12
Higienização e estado de conservação de acervo, Relação técnica de 17.02.01.22
I
Ingresso de atividades culturais e educacionais, Canhoto de 17.03.01.03
Inscrição de aluno, Ficha de 17.03.02.04
Instituição cultural (Facility Report), Relatório de condições técnicas 
e estruturais de 17.03.01.19
L
Laudo técnico de restauração de acervo arquivístico, bibliográfico, 
museológico e artístico 17.02.01.10
Lista de obras de exposição 17.03.01.10
Livro de registro de acervo 17.02.01.11
Livro de registro de consulta 17.01.02.03
Livro de registro de visitantes 17.01.02.04
M
Materiais artísticos, Catálogo de 17.03.01.05
Monitoramento ambiental, Planilha de 17.02.01.13
Municípios do Estado, Cadastro de 17.02.01.03
Municípios, Relação de 17.02.01.18
O
Obra cultural, Dossiê de 17.02.01.08
Obras de exposição, Lista de 17.03.01.10
Obras para curadoria de exposição, Relação de 17.02.01.19
Organizações Sociais de Cultura, Relação de 17.02.01.20
P
Parecer técnico de obra 17.02.02.02
Patrimônio cultural, Administração e conservação do 17.02.01
Patrimônio cultural, Preservação e controle do 17.02
Pesquisa de exposição, Dossiê de USE Dossiê de estudo e 
pesquisas culturais 17.01.01.01
Pesquisa de público, Relatório de 17.01.02.08
Pesquisa em arte-educação, Dossiê de USE Dossiê de estudo e 
pesquisas culturais 17.01.01.01
Planejamento e coordenação de ações culturais 17.01
Planilha de agendamento de atendimento educativo 17.03.01.11
Planilha de controle de atendimento educativo 17.03.01.12
Planilha de controle de higienização de acervo 17.02.01.12
Planilha de controle de público visitante 17.03.01.13
Planilha de monitoramento ambiental 17.02.01.13
Plano de emergência para preservação de acervo cultural 17.02.01.14
Planta de bem tombado 17.02.03.02
Portifólio de artista 17.03.01.14
Preservação e controle do patrimônio cultural 17.02
Processo de atendimento a Municípios 17.01.02.05
Processo de concurso cultural 17.03.04.02
Processo de estudo de tombamento 17.02.03.03
Processo referente ao Programa de Ação Cultural (PROAC) 17.03.04.03
Processo solicitando aprovação de projeto de intervenção em área 
envoltória de bem tombado 17.02.03.04
Processo solicitando aprovação de projeto de intervenção em bem tombado 17.02.03.05
Programa anual de estudo de tombamento 17.01.01.02
Programa cultural, Anuário de 17.03.03.01
Programa de Ação Cultural (PROAC), Processo referente ao 17.03.04.03
Programação de atividade artística e educativa USE Programação de 
atividade cultural 17.03.01.15
Programação de atividade cultural 17.03.01.15
Projeto cultural 17.01.01.03
Projeto de atividade cultural de pleiteantes 17.03.04.04
Projeto de atividade educativa USE Projeto cultural 17.01.01.03
Projeto de conservação do acervo 17.01.01.04
Projeto de documentação (história oral, catalogação, informatização) 
USE Projeto cultural 17.01.01.03
Projeto de intervenção em área envoltória de bem tombado, Processo 
solicitando aprovação de 17.02.03.04
Projeto de intervenção em bem tombado, Processo solicitando aprovação de 17.02.03.05
Projeto de pesquisa USE Projeto cultural 17.01.01.03
Projeto museográfico USE Projeto cultural 17.01.01.03
Projeto museológico USE Projeto cultural 17.01.01.03
Projetos e produções culturais, Avaliação de 17.03.04
Proponente, Cadastro de 17.03.04.01
Proposta de atividades culturais de pleiteantes 17.03.04.05
Público visitante, Planilha de controle de 17.03.01.13
Q
Questionário de avaliação de atendimento 17.01.02.06
R
Realização de ações para tombamento 17.02.03
Realização de cursos de formação e aperfeiçoamento cultural 17.03.02
Realização de eventos culturais e educativos 17.03.01
Realização de vistorias técnicas 17.02.02
Registro de acervo, Livro de 17.02.01.11
Registro fotográfico de atividade cultural 17.03.01.16
Registro fotográfico de atividade artística e educativa USE Registro fotográfico de ativida-
de cultural 17.03.01.16
Registro fotográfico de bem cultural móvel e imóvel 17.02.01.15
Registro fotográfico de vistoria técnica 17.02.02.03
Registro videográfico de atividade artística e educativa USE Registro videográfico de ativi-
dade cultural 17.03.01.17
Registro videográfico de atividade cultural 17.03.01.17
Registro videográfico de bem cultural 17.02.01.16
Registro videográfico de entrevista USE Registro videográfico de atividade cultural 
17.03.01.17
Registro videográfico de vistoria técnica 17.02.02.04
Relação de equipamento cultural do Estado 17.02.01.17
Relação de inscritos em curso 17.03.02.05
Relação de municípios 17.02.01.18
Relação de obras para curadoria de exposição 17.02.01.19
Relação de Organizações Sociais de Cultura 17.02.01.20
Relação de participantes de curso de formação 17.03.02.06
Relação de videos e fotos 17.02.01.21
Relação técnica de higienização e estado de conservação de acervo 17.02.01.22
Relatório de atividades educativas 17.03.01.18
Relatório de condições técnicas e estruturais de instituição cultural (Facility Report) 
17.03.01.19
Relatório de controle de público visitante 17.01.02.07
Relatório de pesquisa de público 17.01.02.08
Relatório de vistoria técnica 17.02.02.05
Relatório técnico fotográfico de conservação e restauro 17.02.01.23
Restauração de acervo arquivístico, bibliográfico, museológico e artístico, Laudo técnico de 
17.02.01.10
Roteiro de entrevista do autor da obra e participantes 17.03.01.20
T
Tombamento, Realização de ações para 17.02.03
V
Vídeos e fotos, Relação de 17.02.01.21
Visitantes, Livro de registro de 17.01.02.04
Vistoria técnica, Ficha de controle de 17.02.02.01
Vistoria técnica, Registro fotográfico de 17.02.02.03
Vistoria técnica, Registro videográfico de 17.02.02.04
Vistoria técnica, Relatório de 17.02.02.05
Vistorias técnicas, Realização de 17.02.02

Subfunção:  17.03  Formação, promoção e difusão cultural
Atividade:  17.03.01  Realização de eventos culturais e educativos
Documento:  17.03.01.01 Banner de divulgação de evento
 17.03.01.02 Briefing de evento
 17.03.01.03 Canhoto de ingresso de atividades culturais e educacionais
 17.03.01.04 Catálogo de exposição
 17.03.01.05 Catálogo de materiais artísticos
 17.03.01.06 Diagrama de exposição
 17.03.01.07 Dossiê de atividade educativa
 17.03.01.08 Dossiê de evento cultural
 17.03.01.09 Folder de projeto ou programa
 17.03.01.10 Lista de obras de exposição
 17.03.01.11 Planilha de agendamento de atendimento educativo
 17.03.01.12 Planilha de controle de atendimento educativo
 17.03.01.13 Planilha de controle de público visitante
 17.03.01.14 Portifólio de artista
 17.03.01.15 Programação de atividade cultural
 17.03.01.16 Registro fotográfico de atividade cultural
 17.03.01.17 Registro videográfico de atividade cultural
 17.03.01.18 Relatório de atividades educativas
 17.03.01.19 Relatório de condições técnicas e estruturais de instituição  
  cultural (Facility Report)
 17.03.01.20 Roteiro de entrevista do autor da obra e participantes
Atividade:  17.03.02  Realização de cursos de formação e aperfeiçoamento cultural
Documento:  17.03.02.01 Apostila de curso/oficina
 17.03.02.02 Dossiê de aluno
 17.03.02.03 Dossiê de curso de formação e aperfeiçoamento cultural
 17.03.02.04 Ficha de inscrição de aluno
 17.03.02.05 Relação de inscritos em curso
 17.03.02.06 Relação de participantes de curso de formação
Atividade:  17.03.03  Edição de obras para a difusão do conhecimento cultural
Documento:  17.03.03.01 Anuário de programa cultural
Atividade:  17.03.04  Avaliação de projetos e produções culturais
Documento:  17.03.04.01 Cadastro de proponente
 17.03.04.02 Processo de concurso cultural
 17.03.04.03 Processo referente ao Programa de Ação Cultural (PROAC)
 17.03.04.04 Projeto de atividade cultural de pleiteantes
 17.03.04.05 Proposta de atividades culturais de pleiteantes

ANEXO II - ÍNDICE
 Código de 
 Classificação
A
Acervo arquivístico, bibliográfico, museológico, Catálogo de 17.02.01.04
Acervo cultural, Plano de emergência para preservação de 17.02.01.14
Acervos arquivístico, bibliográfico, museológico e artístico, Base de dados de 17.02.01.01
Administração e conservação do patrimônio cultural 17.02.01
Anuário de programa cultural 17.03.03.01
Apostila de atividade educativa USE Apostila de curso/oficina 17.03.02.01
Apostila de curso/oficina 17.03.02.01
Atendimento a Municípios, Processo de 17.01.02.05
Atendimento educativo, Planilha de agendamento de 17.03.01.11
Atendimento educativo, Planilha de controle de 17.03.01.12
Atendimento técnico e de visitação, Controle de 17.01.02
Atividade cultural, Registro fotográfico de 17.03.01.16
Atividade artística e educativa, Programação de USE Programação 
de atividade cultural 17.03.01.15
Atividade artística e educativa, Registro fotográfico de USE Registro 
fotográfico de atividade cultural 17.03.01.16
Atividade artística e educativa, Registro videográfico de USE Registro 
videográfico de atividade cultural 17.03.01.17
Atividade cultural de pleiteantes, Projeto de 17.03.04.04
Atividade cultural, Programação de 17.03.01.15
Atividade educativa, Apostila de USE Apostila de curso/oficina 17.03.02.01
Atividade educativa, Dossiê de 17.03.01.07
Atividade educativa, Projeto de USE Projeto cultural 17.01.01.03
Atividades culturais de pleiteantes, Proposta de 17.03.04.05
Atividades educativas, Relatório de 17.03.01.18
Avaliação de atendimento, Questionário de 17.01.02.06
Avaliação de projetos e produções culturais 17.03.04
B
Banner de divulgação de evento 17.03.01.01
Base de dados de acervos arquivístico, bibliográfico, museológico e artístico 17.02.01.01
Bem cultural móvel e imóvel, Registro fotográfico de 17.02.01.15
Bem cultural, Registro videográfico de 17.02.01.16
Bem tombado, Planta de 17.02.03.02
Bens culturais, Catálogo de 17.02.01.05
Briefing de evento 17.03.01.02
C
Cadastro de consulentes 17.01.02.01
Cadastro de consultas 17.01.02.02
Cadastro de equipamento cultural 17.02.01.02
Cadastro de municípios do Estado 17.02.01.03
Cadastro de proponente 17.03.04.01
Canhoto de ingresso de atividades culturais e educacionais 17.03.01.03
Catálogo de acervo arquivístico, bibliográfico, museológico 17.02.01.04
Catálogo de bens culturais 17.02.01.05
Catálogo de equipamento cultural 17.02.01.06
Catálogo de exposição 17.03.01.04
Catálogo de materiais artísticos 17.03.01.05
Catálogo de obras USE Catálogo de bens culturais 17.02.01.05
Concurso cultural, Processo de 17.03.04.02
Conservação do acervo, Projeto de 17.01.01.04
Conservação e restauro, Relatório técnico fotográfico de 17.02.01.23
Consulentes, Cadastro de 17.01.02.01
Consulta, Livro de registro de 17.01.02.03
Consultas, Cadastro de 17.01.02.02
Controle de atendimento técnico e de visitação 17.01.02
Controle de público visitante, Relatório de 17.01.02.07
Curso de formação, Relação de participantes de 17.03.02.06
Cursos de formação e aperfeiçoamento cultural, Realização de 17.03.02
D
Diagrama de exposição 17.03.01.06
Difusão do conhecimento cultural, Edição de obras para a 17.03.03
Diretrizes e ações culturais, Formulação de estudos 17.01.01
Divulgação de evento, Flyers de USE Dossiê de evento cultural 17.03.01.08
Divulgação de evento, Folder de USE Dossiê de evento cultural 17.03.01.08
Dossiê de aluno 17.03.02.02
Dossiê de atividade educativa 17.03.01.07
Dossiê de curso de formação e aperfeiçoamento cultural 17.03.02.03
Dossiê de equipamento cultural 17.02.01.07
Dossiê de estudo USE Dossiê de estudo e pesquisas culturais 17.01.01.01
Dossiê de estudos e pesquisas culturais 17.01.01.01
Dossiê de evento cultural 17.03.01.08
Dossiê de evento educativo USE Dossiê de evento cultural 17.03.01.08
Dossiê de evento tecnico-cientifico USE Dossiê de evento cultural 17.03.01.08
Dossiê de obra cultural 17.02.01.08
Dossiê de pesquisa de exposição USE Dossiê de estudo e pesquisas culturais 17.01.01.01
Dossiê de pesquisa em arte-educação USE Dossiê de estudo e 
pesquisas culturais 17.01.01.01
Dossiê preliminar de avaliação de estudo de tombamento 17.02.03.01
E
Edição de obras para a difusão do conhecimento cultural 17.03.03
Equipamento cultural do Estado, Relação de 17.02.01.17
Equipamento cultural, Cadastro de 17.02.01.02
Equipamento cultural, Catálogo de 17.02.01.06
Equipamento cultural, Dossiê de 17.02.01.07
Estudo de tombamento, Dossiê preliminar de avaliação de 17.02.03.01
Estudo de tombamento, Processo de 17.02.03.03
Estudo de tombamento, Programa anual de 17.01.01.02
Estudos e pesquisas culturais, Dossiê de 17.01.01.01
Evento educativo, Dossiê de USE Dossiê de evento cultural 17.03.01.08
Evento técnico-científico, Dossiê de USE Dossiê de evento cultural 17.03.01.08
Eventos culturais e educativos, Realização de 17.03.01
Exposição, Catálogo de 17.03.01.04

e estabeleceu procedimentos para a elaboração e oficialização 
de tabelas de temporalidade;

Considerando as disposições do Decreto nº 48.897, de 27 
de agosto de 2004, que dispõe sobre os Arquivos Públicos, os 
documentos de arquivo e sua gestão, os Planos de Classificação 
e a Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração 
Pública do Estado de São Paulo, define normas para a avaliação, 
guarda e eliminação de documentos de arquivo e dá providên-
cias correlatas;

Considerando que a proposta de Plano de Classificação 
e Tabela de Temporalidade de Documentos da Secretaria de 
Estado da Cultura: Atividades-Fim elaborada pela Comissão 
de Avaliação de Documentos, instituída pela Resolução SC nº 
25, de 23 de junho de 2006 e reestruturada pela Resolução SC 
nº 66 de 08 de dezembro de 2008, foi devidamente aprovada 
pelo Arquivo Público do Estado, órgão central do Sistema de 
Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP, atendendo ao disposto 
no parágrafo 1º, do Artigo 37, do Decreto nº 48.897, de 27 de 
agosto de 2004;

Resolve:
Artigo 1º - Ficam homologados os resultados alcançados 

nos trabalhos relacionados à proposta de tabela de tempo-
ralidade de documentos das atividades-fim da Secretaria de 
Estado da Cultura, desenvolvidos pela Comissão de Avaliação 
de Documentos de Arquivo, instituída pela Resolução SC nº 25, 
de 23 de junho de 2006 e reestruturada pela Resolução SC nº 66 
de 08 de dezembro de 2008.

Artigo 2º - Fica aprovado o Plano de Classificação de 
Documentos da Secretaria de Estado da Cultura: Atividades-Fim, 
constante do Anexo I, que faz parte integrante desta resolução.

Artigo 3º - O Plano de Classificação de Documentos da 
Secretaria de Estado da Cultura: Atividades-Fim apresenta um 
Índice, constante do Anexo II, que faz parte integrante desta 
resolução.

Parágrafo único - O Índice de que trata este artigo é um ins-
trumento complementar do Plano de Classificação que relaciona 
alfabeticamente e de forma permutada, todos os tipos documen-
tais, funções, subfunções e atividades, bem como os termos e 
expressões utilizados com maior freqüência para a recuperação 
dos documentos, a partir das variantes do seu conteúdo e das 
modalidades de sua produção.

Artigo 4º - Fica aprovada a Tabela de Temporalidade de 
Documentos da Secretaria de Estado da Cultura: Atividades-Fim, 
constante do Anexo III, que faz parte integrante desta resolução.

Parágrafo único - A tabela referida no “caput” indica todos 
os documentos de arquivo produzidos pela Secretaria de Estado 
da Cultura no exercício de suas atividades- fim.

Artigo 5º - A Comissão de Avaliação de Documentos de 
Arquivo fará aplicar o Plano de Classificação e a Tabela de Tem-
poralidade dos Documentos da Secretaria de Estado da Cultura: 
Atividades-Fim, aprovados por esta resolução.

Parágrafo único - A Comissão de Avaliação de Documentos 
de Arquivo deverá propor critérios para orientar a seleção de 
amostragens dos documentos destinados à eliminação.

Artigo 6º - A Comissão de Avaliação de Documentos de 
Arquivo fará publicar o Plano de classificação de Documentos 
e a Tabela de Temporalidade da Secretaria de Estado da Cul-
tura, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, por três dias 
consecutivos;

Parágrafo 1º - no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
data da última publicação, a que se refere o artigo anterior, 
qualquer interessado poderá apresentar impugnação em relação 
aos critérios de valoração adotados na tabela de temporalidade, 
por requerimento dirigido ao Secretário de Estado da Cultura.

Parágrafo 2º - a impugnação será encaminhada à Comissão 
de Avaliação de Documentos de Arquivo e ao Arquivo do Estado, 
para manifestação, e será processada na forma prevista no arti-
go 8º do Decreto nº 29.838 de 18 de abril de 1989.

Artigo 7º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

JOÃO SAYAD
Secretário da Cultura

ANEXO I – PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DOS DOCU-
MENTOS DAS

ATIVIDADES-FIM DA SECRETARIA DA CULTURA
Função:  17  GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL
Subfunção:  17.01  Planejamento e coordenação de ações culturais
Atividade:  17.01.01  Formulação de estudos, diretrizes e ações culturais
Documento:  17.01.01.01 Dossiê de estudos e pesquisas culturais
 17.01.01.02 Programa anual de estudo de tombamento
 17.01.01.03 Projeto cultural
 17.01.01.04 Projeto de conservação do acervo
Atividade:  17.01.02  Controle de atendimento técnico e de visitação
Documento:  17.01.02.01 Cadastro de consulentes
 17.01.02.02 Cadastro de consultas
 17.01.02.03 Livro de registro de consulta
 17.01.02.04 Livro de registro de visitantes
 17.01.02.05 Processo de atendimento a Municípios
 17.01.02.06 Questionário de avaliação de atendimento
 17.01.02.07 Relatório de controle de público visitante
 17.01.02.08 Relatório de pesquisa de público
Subfunção:  17.02  Preservação e controle do patrimônio cultural
Atividade:  17.02.01  Administração e conservação do patrimônio cultural
Documento:  17.02.01.01  Base de dados de acervos arquivístico, bibliográfico,
  museológico e artístico
 17.02.01.02 Cadastro de equipamento cultural
 17.02.01.03 Cadastro de municípios do Estado
 17.02.01.04 Catálogo de acervo arquivístico, bibliográfico,
  museológico
 17.02.01.05 Catálogo de bens culturais
 17.02.01.06 Catálogo de equipamento cultural
 17.02.01.07 Dossiê de equipamento cultural
 17.02.01.08 Dossiê de obra cultural
 17.02.01.09 Folha de registro ambiental (termohigrógrafo)
 17.02.01.10 Laudo técnico de restauração de acervo arquivístico,
  bibliográfico, museológico e artístico
 17.02.01.11 Livro de registro de acervo
 17.02.01.12 Planilha de controle de higienização de acervo
 17.02.01.13 Planilha de monitoramento ambiental
 17.02.01.14 Plano de emergência para preservação de acervo cultural
 17.02.01.15 Registro fotográfico de bem cultural móvel e imóvel.
 17.02.01.16 Registro videográfico de bem cultural
 17.02.01.17 Relação de equipamento cultural do Estado
 17.02.01.18 Relação de municípios
 17.02.01.19 Relação de obras para curadoria de exposição
 17.02.01.20 Relação de Organizações Sociais de Cultura
 17.02.01.21 Relação de vídeos e fotos
 17.02.01.22 Relação técnica de higienização e estado de conservação
  de acervo
 17.02.01.23 Relatório técnico fotográfico de conservação e restauro
Atividade:  17.02.02  Realização de vistorias técnicas
Documento:  17.02.02.01 Ficha de controle de vistoria técnica
 17.02.02.02 Parecer técnico de obra
 17.02.02.03 Registro fotográfico de vistoria técnica
 17.02.02.04 Registro videográfico de vistoria técnica
 17.02.02.05 Relatório de vistoria técnica
Atividade:  17.02.03  Realização de ações para tombamento
Documento:  17.02.03.01 Dossiê preliminar de avaliação de estudo de tombamento
 17.02.03.02 Planta de bem tombado
 17.02.03.03 Processo de estudo de tombamento
 17.02.03.04 Processo solicitando aprovação de projeto de intervenção
  em área envoltória de bem tombado
 17.02.03.05 Processo solicitando aprovação de projeto de intervenção
  em bem tombado

Retificações do D.O. de 5-1-2010
Onde se lê: Contrato nº 16.767-0/DER/2010, Processo Lici-

tatório nº 002323/39/DR11/2009, leia-se: Contrato nº 16.767-8/
DER/2010;

Onde se lê: Contrato nº 16.770-0/DER/2010, Processo Lici-
tatório nº002454/39/DR11/2009, leia-se: Contrato nº 16.770-8/
DER/2010;

Do D.O. de 14-1-2010
Onde se lê: Contrato 16.774-0/DER/2010,Processo Lici-

tatório nº 02467/17/DR11/2009, leia-se: Contrato 16.774-5/
DER/2010 Processo Licitatório nº002467/39/DR11/2009.

D.O do dia 15/01/2010
Onde se lê: Contrato 16.773-0/DER/2010, Processo Licitató-

rio nº 2455/17/DR11/2009, leia-se: Contrato 16.773-3/DER/2010 
Processo Licitatório nº002455/39/DR11/2009.

Do D.O. de 16-1-2010
Onde se lê: Inexigível nº11-009/39/DR11/2009, leia-se nº11-

009/39/2002- 9ºVol, onde se lê para pagamento de espesas com 
fornecimento de passagens rodoviária, leia-se contratação direta 
com a Empresa Reunidas Paulista de Transporte Ltda.

Onde se lê: Inexigível nº 000077/39/DR11/2009, leia-se: nº 
000077/39/DR11/2009-2º Vol, onde se lê: para pagamentos das 
despesas de consumo de Energia Elétrica na Divisão Regional 
de Araçatuba-DR11, leia-se: Contratação Direta com a empresa 
CPFL Companhia Paulista de Força e Luz.

DIVISÃO REGIONAL DE BAURU
Despachos do Diretor, de 18-1-2010
Ratificando:
Diante dos elementos que instruem o processo nº 

000116/39/DR.03/2010 - inexigível nº 03-0001-39/DR.3/2010 e 
consubstanciado no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, altera-
da pelas Leis Federais nº 8.883/94 e 9.648/09, o ato de situação 
de inexigibilidade de licitação da Diretora do SA.3, que autorizou 
a contratação direta com a empresa Telecomunicações de São 
Paulo S.A. - TELESP, de acordo com o permissivo legal “caput” do 
artigo 25 da Lei nº 8.666/ 93, com as alterações subseqüentes;

Diante dos elementos que instruem o processo nº 
000117/39/DR.03/2010 - inexigível nº 03-0002-39/DR.3/2010 e 
consubstanciado no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, altera-
da pelas Leis Federais nº 8.883/94 e 9.648/09, o ato de situação 
de inexigibilidade de licitação da Diretora do SA.3, que autorizou 
a contratação direta com a empresa Telecomunicações de São 
Paulo S.A. - TELESP, de acordo com o permissivo legal “caput” 
do artigo 25 da Lei nº 8.666/ 93, com as alterações subseqüentes

Diante dos elementos que instruem o processo nº 
000118/39/DR.03/2010 - Dispensável de Licitação nº 03-0003-
39/DR.3/2010 e consubstanciado no artigo 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, alterada pelas Leis Federais nº 8.883/94 e 9.648/09, o 
ato de situação da Diretora do SA.3, que autorizou a contratação 
direta com a empresa CIA COMPANHIA DE FORÇA e LUZ - CPFL, 
por dispensa de licitação, de acordo com o permissivo legal 
inciso XXII do artigo 24 da Lei nº 8.666/ 93, com as alterações 
subseqüentes;

Diante dos elementos que instruem o processo nº 
000119/39/DR.03/2010 - Dispensável de Licitação nº 03-0004-
39/DR.3/2010 e consubstanciado no artigo 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, alterada pelas Leis Federais nº 8.883/94 e 9.648/09, o 
ato de situação da Diretora do SA.3, que autorizou a contratação 
direta com a empresa CIA COMPANHIA DE FORÇA e LUZ - CPFL, 
por dispensa de licitação, de acordo com o permissivo legal 
inciso XXII do artigo 24 da Lei nº 8.666/ 93, com as alterações 
subseqüentes;

Diante dos elementos que instruem o processo nº 
000120/39/DR.03/2010 - inexigível nº 03-0005-39/DR.3/2010 e 
consubstanciado no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, altera-
da pelas Leis Federais nº 8.883/94 e 9.648/09, o ato de situação 
de inexigibilidade de licitação da Diretora do SA.3, que autorizou 
a contratação direta com a empresa VIVO SA , de acordo com o 
permissivo legal “caput” do artigo 25 da Lei nº 8.666/ 93, com 
as alterações subseqüentes

DIVISÃO REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
Despacho do Diretor Regional, de 13-1-2010
Credenciando até a data de 13/01/2012, conforme Termo 

de Credenciamento DR.8/001/2010, o Engº Renato Pelicano 
Diniz, R.G. 10.738.685-9-SSP/SP, CREA nº 5060555512/D, para 
promover vistoria de veículos para transporte de trabalhadores 
rurais ao longo das rodovias estaduais, nos termos da Portaria 
SUP/DER 039 de 22/04/2008.

DIVISÃO REGIONAL - DR 5
Despacho do Diretor, de 18-1-2010
Ratificando diante dos elementos que instruem o Processo 

abaixo relacionado, consubstanciado no artigo 26 da Lei Federal 
8.666/93, alterado pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98, 
o ato de inexigibilidade de Licitação do Diretor do SA. 5, que 
autorizou a contratação direta da empresa adiante indicada, 
de acordo com o permissivo legal “caput” do artigo 25 da Lei 
8.666/93 com as alterações subsequentes:

- I.L. nº 000109-39/DR.05/2010: TELEFÔNICA – TELECOMU-
NICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. (área da DR.5 – DDR);

- I.L. nº 000110-39/DR.05/2010: TELEFÔNICA – TELECOMU-
NICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. (área da DR.5 );

- I.L. nº 000111-39/DR.05/2010: TELEFÔNICA – TELECOMU-
NICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. (área da 2ª CIA);

- I.L. nº 000112-39/DR.05/2010: TELEFÔNICA – TELECOMU-
NICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. (área da 5ª CIA);

- I.L. nº 000113-39/DR.05/2010: EMPRESA BRASILEIRA DE 
TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL (área da DR.5);

- I.L. nº 000114-39/DR.05/2010: EMPRESA BRASILEIRA DE 
TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL (área da DR.5 - DDR);

- I.L. nº 000115-39/DR.05/2010: EMPRESA BRASILEIRA 
DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL (área da DR.5 e Polícia 
Rodoviária - consolidada).

Cultura
GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SC - 2, de 7-1-2010

Aprova o Plano de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos da Secretaria de 
Estado da Cultura: Atividades–Fim e dá outras 
providências

O Secretario de Estado da Cultura,
Considerando que é dever do Poder Público promover a ges-

tão e a proteção especial de documentos de arquivo, bem como 
assegurar o acesso às informações neles contidas, nos termos do 
§ 2º do art. 216 da Constituição da República e do art. 1º da Lei 
Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;

Considerando que compete ao Estado a definição de crité-
rios de organização e vinculação de seus arquivos, bem como a 
gestão e o acesso aos documentos, de acordo com o art. 21 da 
Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;

Considerando as disposições do Decreto nº 22.789, de 19 
de outubro de 1984, que instituiu o Sistema de Arquivos do 
Estado de São Paulo – SAESP, e do Decreto nº 29.838, de 18 de 
abril de 1989, que determinou a constituição de Comissões de 
Avaliação de Documentos de Arquivo, nas Secretarias de Estado, 
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Despacho do Secretário, de 11-1-2010
Processo SC nº 1441/2010
Interessado: Gabinete do Secretário e Assessorias – Chefia de Gabinete
Assunto: Assinatura do jornal Valor Econômico.
Observadas as normas do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e combinado com a Lei Estadual nº 

6.544/89, ratifico a inexigibilidade da licitação declarada com apoio nas disposições do artigo 25, inciso I, da norma legal em apreço 
a fim de que se contrate a empresa Valor Econômico S/A , referente à assinatura do jornal Valor Econômico, destinado à Chefia de 
Gabinete desta Pasta

Extrato de Contrato

Processo SC nº 779/2008 – Spdoc 127080/2009
Convênio nº 2008CV00017
UGE 120101
Partícipes:
1º - Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura.
2º - Associação Civil Cidadania Brasil - ACCB
3º Termo de Aditamento: Prorrogação do Prazo de Vigência do Ajuste.
Vigência: O presente convênio vigorará por 15 meses, a contar da data de sua assinatura.
Data da Assinatura: 24/12/2008 - Data da Assinatura do Aditamento: 18/01/2010.

UNIDADE DE FOMENTO E DIFUSÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL
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