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ORGANIZACAO DO RODEIO PROFISSIONAL -
Estrutura física:
Conjunto de sonorização exclusiva de rodeio com
técnico de som e sonoplasta, assim constituído:
- 20 line array; 20 subgraves dupla falantes de 18
polegadas; 01 console digital 48 canais; 01
processador digital;
- 02 equalizadores 31 banda mono; 02 compressores,
01 multi-cabo 48 vias splintado; 06 amplificadores de
8000 wrms; 06 amplificadores de 6400 wrms; 06
amplificadores de 2000 wrms; 03 sistemas de
microfones sem fio com frequências ajustáveis, 12
minibruts de 6 l cada, 8 mooving bean 200 5r, 24
canais de dimmers, 01 caminhão-baú estúdio,
equipado e adaptado ao serviço de rodeio.
- Arquibancada  medindo 120 metros com 12 degraus,
com início do primeiro piso de 1,20 mts do nível do
chão, com tábuas de 2,30mts x 1,10mts em sua
passarela de acesso aos degraus; 04 escadas de
acesso com entradas abaixo da arquibancada no
tamanho 2,30mts x 0,55mts; grades de proteção
(parapeito) no mínimo de 1,30mts na frente e 1,70mts
no último degrau (atrás), corrimãos laterais de no
mínimo 1,10mts; formato ferradura sem emenda,
inclusive nas curvas, em  estrutura tubular, montada
sobre cavaletes modulados de aço, postes de
suporte, travamento e pisos, longarinas e  diagonais
de estrutura com tubo de 2 polegadas na chapa 13,
travessa com  tubos de 1 ½ polegadas na chapa 13,
andaimes especiais com 2,30 m de  comprimento x 2
m de altura e travessas com tubo de1 ½ na chapa 13,
assentos confeccionados com enrijecidas 50 cm x 30
cm na chapa 11, com reforço de segurança em
intervalo máximo de 20 cm com us 20 cm x 30 cm na
chapa 11, encaixe de fixadores nos degraus com
pinos e parafusos, espelhos dos assentos com no
máximo 15 cm de vão, tudo de acordo com as normas
técnicas e ABNT. No fundo e nas laterais
fechamentos em lona especial sem deformação.
Estas especificações dos  materiais deverão ser
consideradas como medidas mínimas de segurança
para a  montagem temporária, de acordo com o nível
de segurança exigido pelos órgãos competentes.
- Arena americana dentro dos padrões da CNAR
(Confederação Nacional de Rodeio) montada com 10
bretes, sendo 06 para solta de animais e 04 para
espera, 01 portão central para retorno de animais, 02
portões para entrada e saída de cowboys/peões e
autoridades, 80 painéis de arena de 3,00mts x 2,20 m
com tubos de 2,0 polegadas;
- Curral de fundo para separação dos animais sob os
camarotes, contendo 20 painéis de 3,00mts x 2,20mts
com tubos 2,0 polegadas, mais portão de acesso até
a arena sem necessidade de ter contato com os
animais;
-Telão de LED em alta definição;
- Similar ao sistema jumbotron, com  placar de notas,
contendo 04 painéis de LED em alta definição, com o
tamanho de 3x2 afixados em 4 lados de um cubo
formado de estrutura q 30 a ser erguido por um
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guindaste no centro da arena;
- Unidade móvel com estúdio de transmissão
simultânea e geração de imagens;
- Captação com duas câmeras HD;
- Exibição de software rodeio eletrônico com
processamento em croma key de nota instantânea,
acumulado,diferença do líder, nome, cidade, animal,
cia, líder, top team, top five dos competidores e foto
dos competidores com atualização dos números e
resultados em cada montaria;
- Exibição de vídeos instrutivos de regras e outros
VTS informativos;
- Iluminação show (cênica) para rodeio, iluminação de
pista, com técnico de iluminação;
- Material de montaria;
- Laudo técnico e ART do responsável técnico pela
montagem da arena, curral, camarote e
arquibancadas;
- Estrutura pessoal;
- 02 locutores profissionais de rodeio de renome
nacional e/ou internacional, com apresentações
realizadas nos melhores rodeios do Brasil, com
conhecimentos sobre locução e técnica especializada
na área do rodeio;
- 01 locutor comercial com interatividade com o locutor
de arena;
- 02 juízes cursado, renomado e cadastrado na
confederação e/ou federação, tendo participado de
vários campeonatos de rodeio pelo Brasil
proporcionando muitas premiações ao longo da
carreira;
- 02 salva vidas de rodeio especializados e treinados
em situações de risco, devidamente cadastrado na
confederação e/ou federação, para proteção e
guarda da integridade física dos competidores;
- 01 diretor de rodeio, devidamente cadastrado na
confederação e/ou federação, 01 fiscal de brete,
devidamente cadastrado na confederação e/ou
federação;
- 01 médico veterinário com registro no CRMVe no
órgão de fiscalização sanitária animal responsável
pelos bons tratos aos animais conforme determinação
da lei federal 10.519/2002; - 01 tratador;
- 01 sedenheiro;
- 01 responsável técnico;
- 02 porteiros;
- 04 auxiliares de pista; - tropeiro de touros; - equipe
técnica de montagem; - equipe de produção; - equipe
de show pirotécnico;
- 15 cowboys/peões atuando no ranking estadual
e/ou nacional em montarias em touros.
- Palhaços animadores ou atração similar para
animação do público no decorrer do rodeio;
- Seguro obrigatório para peões e auxiliares.
- Estrutura animal
- 21 touros treinados para rodeio, com raças de
genética apurada para a atividade, com bom preparo
físico, exames atualizados e tratamento
especializado.
- Assistência permanente do veterinário.
- Show pirotécnico;
Show a ser realizado na abertura, sexta-feira.
- Arena:
-  01 cascata luminosa - chuva de prata (com 20
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bastões);
- 02 vulcões prateados com cracker - entrada do
locutor (em anexo ao desenho na arena);
- 01 desenho na arena (gasolina comprada a parte
pelo contratante);
- 01 arena global efeito repuxo/fonte c/ star max
(fontes maravilhosas);
- 01 quadro luminoso de nossa senhora aparecida;
- 01 quadro luminoso de jesus cristo;
- 02 torta especial com 100 tubos efeito mista;
- 10 morteiros 3” efeito repuxo violeta;
- 02 basuca prateada com altura de 6 metros;
- 02 torta especial 468  EF. Repuxo com ckacker;
- 02 tortas 20 mm com 25 tubos efeito cracker collor;
- 02 tortas 20 mm com 25 tubos efeito cracekr;
- 02 tortas 20 mm com 25 tubos efeito rabo de pavão
verde;
- 02 leques sequenciais com 10 tubos de 1,5 efeito
trassante verde;
- 02 leques sequenciais com 10 tubos de 1,5 efeito
trassante folha seca com explosão;
- 10 fontes de 3 efeito repuxo colorido sequencial;
- 02 leques sequenciais com 10 tubos de 1,5 efeito
trassante;
- 02 leques sequenciais com 10 tubos de 1,5 efeito
trassante ;
- Aéreo;
- 100 morteiros 2,5 - efeitos diversos;
- 60 morteiros 3 - efeitos variados;
- 40 morteiros 4- efeitos variados;
- 15 morteiros 5- efeitos variados;
- 05 girandolas 1080 tiros pesados;
Show a ser realizado no sábado:
- Arena:
- 01 cascata luminosa - chuva de prata (com 20
bastões);
- 02 vulcões prateados com cracker - entrada do
locutor ( em anexo ao desenho na arena);
- 01 desenho na arena (gasolina comprada à parte
pelo contratante);
- 01 arena global dupla magia c/ fonte luminosa;
- 01 arena global efeito shock loco com folha seca;
- 01 quadro luminoso de nossa senhora aparecida;
- 01 quadro luminoso de jesus cristo;
- 02 torta especial com 100 tubos efeito mista;
- 01 super vulcão colorido com altura de 6 metros;
- 02 torta especial 468 ef. Repuxo com ckacker;
- 04 tortas 20 mm com 25 tubos efeito cracker collor;
- 04 tortas 20 mm com 25 tubos efeito cracekr;
- 04 tortas 20 mm com 25 tubos efeito rabo de pavão
verde;
Show piromusical - 5  minutos de duração;
- 25 foguetes 1,5 -efeito cracker collor;
- 25 foguetes 1,5 - efeito vaso com cracker;
- 45 foguetes 1,5 -efeito folha seca ef. Em W;
- 45  foguetes 1,5- efeito crosset kamurro efeito em z;
- 05 tortitas 20 mm efeito rabo de pavão vermelho;
- 04 fontes 3 - efeitos e cores diversas;
- 03 fontes 4 -efeitos e cores diversas;
- 02 tortas atena 90 tubos - china efeito km crosste
com et. Prateada;
- 02 tortas magnifica 120 tubos  efeitos e cores
diversas;
- 02 tortas mundial 156 tubos  efeito em v com calda
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azul e explosão chorão brocado;
- 06 leques 1,5 com 09 tubos efeito gliter com cracker
placa em W;
- 05 morteiros 5 - efeito repuxo vermelho;
- 05 morteiros 5 - efeito repuxo lilas;
- 02 leques sequenciais com 05 tubos de 1,5 - efeito
trassante verde;
- 02 leques sequenciais com 05 tubos de 1,5- efeito
trassante folha seca com explosão;
Show a ser realizado no domingo:
Arena:
- 01 cascata luminosa - chuva de prata ( com 20
bastões);
- 06 vulcões prateados com cracker - entrada do
locutor (em anexo ao desenho na arena);
- 01 desenho na arena (gasolina comprada à parte
pelo contratante);
- 01 arena global dupla magia c/ fonte luminosa;
- 01 arena global dupla com giromax prateado;
- 01 quadro luminoso de nossa senhora aparecida;
- 01 quadro luminoso de jesus cristo;
- 02 tortas especial com 100 tubos efeitos mista;
- 04 tortas 25 tubos 20 mm efeito rabo de pavão;
- 04 tortas 25 tubos 20 mm efeito cracker collor;
Aéreo:
- 70 morteiros 2,5 - efeitos diversos;
- 40 morteiros 3- efeitos variados;
- 30 morteiros 4- efeitos variados;
- 20 morteiros 5- efeitos variados;
- 05 girandolas 1080 tiros pesados;
Obs: a detonação dos fogos será feita
eletronicamente.
- Premiação do rodeio na modalidade montaria em
touros: do primeiro ao quinto colocado  total R$
10.000,00
- Três tambores feminino: do primeiro ao terceiro
colocado total R$ 7.000,00

1,0Quantidade Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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