ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
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M
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QUANT.

1

SERVIÇO

1

DESCRIÇÃO
UNIT.
ORGANIZAÇÃO DE RODEIO COMPLETO
No mínimo 02 Locutores de rodeio profissional

No mínimo 02 Marinheiras de rodeio

No mínimo 02 salva vidas de rodeio

No mínimo 01 comentarista de rodeio

No mínimo 01 Auxiliar de pista

No mínimo 01 produtora de rodeio

ATRAÇAO DE PISTA: apresentação de show
de pista com no mínimo 02 imagens tamanho
natural a remoto , com evoluções e performance
e efeitos de luz.
Premiação de R$80.000,00( oito mil reais
)repassado para a comissão organizadora para
pagamento dos competidores .
3 (Três) diárias de alimentação para uma equipe
de 40 pessoas, sendo café da manhã almoço e
jantar .
No mínimo 01 juiz de rodeio profissional
munido de placar eletrônico de 120x40 para
nota dos cowboys ,e com auxiliar de pista.

TOTAL

Fornecimento de no mínimo 18 touros
profissionais de rodeo devidamente vacinados
de acordo com os órgãos fiscalizadores .
Fornecimento de no mínimo 12 cavalos
profissionais de rodeo devidamente vacinados
de acordo com os órgãos fiscalizadores .
Fornecimento de no mínimo 45 montarias em
touros profissionais de rodeio para 03 (três)
dias devidamente vacinados .
Fornecimento de no mínimo 30 montarias em
cavalos profissionais de rodeio para 03(três)
dias devidamente vacinados
Fornecimento de no mínimo 01 veterinário
RT(responsável técnico ) da empresa
01 dj profissional , munido de aparelhagem
compatível pra atender o evento
Arquibancada de no mínimo 09 (nove) degraus
de acordo com os órgãos fiscalizadores , para
os 03 dias
Pista de no mínimo 700m² quadrados com
painéis de no mínimo 2.10 x 1.80

De no mínimo 06(seis) bretes modelo
americano , com no mínimo 04 (quatro) currais
fundo de no mínimo 16m² e um embarcadouro
de animais para 03 (três) dias.
02 (dois) cortinados medindo no mínimo 24 x 03
com luzes e efeitos separando a área de
trabalho do publico e usada como senário de
abertura
01 charquize ( pódio de abertura) medindo no
mínimo 210 x 120 de largura por 110 de
altura , com duas escadas de acessos , mais um
túnel de lona antichama ou inflável ,
medindo no mínimo 1.50 de largura 3.50 de
comprimento e 210 d e altura com efeitos de

luzes

QUEIMA DE FOGOS NA PISTA CONTENTO
NO MÍNIMO:
- 03 Cascatas de 20 bastões;
- 09 Painéis com temas diferenciados;
- 60 Globais;
- 43 Chuveirões;
- 03 torta imperatriz 84 tiros mistos;
- 03 Neith zoom 64 tiros mistos;
- 03 coroas giratórias;
- 03 rabos de pavão coloridos;
- 03 Pombinhas acionadoras de painel;
- 01 Mesa acionadora de 18 canais;
- 180 m de cabo 16 mm;
- 120 m de fio 2.5 mm;
- 30 m de fio 2.5 mm para acionar painéis;
- 01 Blaster (Técnico no setor de explosivos);
- 01 Licença do Deoesp para queima de fogos
(Incluso montagem
material de queima e transporte).

