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   CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 003/2020 

 

RETIFICAÇÃO DO ITEM 01, REFERENTE À EXECUÇÃO TÉCNICA DAS LIVES 

(PRODUTORA) 

 

 Considerando às manifestações quanto à complexidade do objeto inserto no 

item 01, referente à produção das lives musicais e de artesanato, o PREFEITO DE 

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS, visando conceder maior amplitude à participação dos 

produtores locais, resolve flexibilizar os requisitos pertinentes à execução técnica das 

lives, motivo pelo qual retifica o Edital do Chamamento Público n.º 003/2020, para 

fazer constar o que segue, suprimindo, assim, as exigências outrora definidas: 

 

LISTA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS: 

1. Notebook com fonte e software de Streaming; 

2. Interface de áudio para mixagem com 16 canais de entrada e 08 de saída para 

retorno e saída para transmissão; 

3. Interface de áudio de 02 canais para transmissão da live; 

4. Cabo HDMI e Televisão de Monitoração; 

5. 02 (dois) fones de referência; 

6. 02 (dois) réguas com 10 tomadas; 

7. 01 (um) Webcam 1080p profissional; 

8.  01 (um) Webcam 720p profissional; 

9. Reing light e Canhão de Led; 

10. 03 (três) Pedestais de microfone dinâmico; 

11. 01 (um) pedestal de microfone condensador; 

12. 03 (três) Clamps de microfone;  

13. 05 (cinco) microfones dinâmicos; 

14. 01 (um) microfone condensador; 

15.  02 (dois) condensadores para cachimbo; 

16. 01 (um) microfone para bumbo; 

17. 10 (dez) cabos XLR; 

18. 10 (dez) cabos P10; 

19. 01 (um) multicabo 06 vias XLR. 
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20. 01 (uma) mesa de, no mínimo, 1,40 x 0,80. 

 

 Importante mencionar que de acordo com uma listagem preliminar serão 

contemplados 11 (onze) artesãos e 19 (dezenove) bandas/artistas.  

 

 As lives das oficinas de artesanato serão produzidas no Centro de Cultura, 

assim como as lives das bandas com mais de 04 (quatro) integrantes. As bandas com 

até 04 (quatro) integrantes poderão ter suas apresentações transmitidas/gravadas em 

estúdio, caso a produtora interessada tenha espaço para tanto.  

 

 Assim, considerando a nova listagem de equipamentos, prorroga-se, 

novamente, o prazo de inscrições para o item 01, que ocorrerá até as 16h30min do dia 

07 de dezembro de 2020. 

 

São Sebastião do Caí, 03 de dezembro de 2020. 

 

 

CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE, 

Prefeito Municipal. 

 

 


