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ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE LINHA NOVA 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ESPAÇOS NA FEIRA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DA 7ª HEIMATFEST – DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

A Associação Cultural de Linha Nova, CNPJ 92.124.262/0001-86, com sede na cidade de Linha 
Nova, RS, organizadora da 7ª Heimatfest, torna público o período de candidaturas para a 
atribuição de espaços de venda na feira Comercial e Industrial, que se regerá pelas seguintes 
normas: 
1 – Serão destinados para comercialização o espaço interno do Ginásio Municipal, onde serão 
montados até 21 (vinte e um) espaços com Stands de 4,00x4,00m e o espaço externo frontal ao 
Ginásio, com 3(três) espaços disponíveis de aproximadamente 8,00x8,00m, sem a montagem de 
Stands ou Tendas. Os espaços estão identificados nas plantas anexas. Os espaços externos 
destinam-se a produtos que possam ficar expostos ao tempo, como veículos, máquinas, 
implementos, entre outros. A montagem de tenda nestes espaços é opcional e por conta do 
candidato. 

2 - O pedido de atribuição dos espaços de venda, será dirigido à Associação, através de 
requerimento a ser preenchido no endereço eletrônico https://forms.gle/RPrGsX4PNM9hCySH8, 
sendo obedecidos os seguintes prazos: 

- das 8h do dia 26 de agosto de 2019 até as 17h de 06 de setembro de 2019, para Empresas, 
Associações, Entidades e Pessoas Físicas domiciliadas em Linha Nova; 

- das 8h do dia 16 de setembro de 2019 até as 17h de 27 de setembro de 2019, para Empresas, 
Associações, Entidades e Pessoas Físicas domiciliadas em outras cidades; 

Os interessados deverão apresentar, juntamente ao requerimento os seguintes documentos: 

Se pessoa jurídica: 

 - Cópia do Comprovante de Cadastro de Pessoa Jurídica; 

 - Cópia do documento de identidade com foto do representante/proprietário da empresa; 

 - Cópia da Inscrição Municipal; 

Se pessoa física ou entidade constituída sem registro no CNPJ: 

 - Cópia do Comprovante de Cadastro de Pessoa Física; (se for entidade, cópia do documento 
do Presidente) 

- Cópia da Inscrição Municipal, caso houver (por exemplo autônomo, artesão, etc) 

3 – As candidaturas serão analisadas e homologadas pela Comissão Organizadora da 7ª 
Heimatfest, formada por representantes das seguintes entidades: Associação Cultural de Linha 
Nova; Comunidade Evangélica de Linha Nova; Comunidade Católica de Linha Nova; Coral Misto 
Concórdia; Coral Misto Rosenthal; Coral Misto 25 de Setembro; Grupo de Danças Folclóricas 
Loreley; Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas – OASE; Associação Cultural Bayer Eck; 
Esporte Clube Progresso; e Grupo da 3ª Idade Veilchenbeet. Estas entidades, presentes à 
reunião realizada no dia 12 de agosto de 2019, terão exclusividade na exploração da Praça de 
Alimentação, portanto, não serão aceitas propostas que pretendam comercializar comidas 
preparadas na hora ou chope e refrigerantes, exceto se terceirizadas por alguma das entidades 
citadas ou não conflitem com a Praça de Alimentação. 

4 - A divulgação das candidaturas homologadas das Empresas, Associações, Entidades e 
Pessoas Físicas de LINHA NOVA será feita no dia 09 de setembro de 2019 e das Empresas, 
Associações, Entidades e Pessoas Físicas de OUTRAS CIDADES, será feita no dia 30 de 
setembro de 2019, via e-mail cadastrado e Facebook oficial da Associação Cultural de Linha 
Nova, no endereço www.facebook.com/aclinhanova. 

5 – As Empresas, Associações, Entidades e Pessoas Físicas de Linha Nova que porventura não 
tenham sua candidatura homologada, terão o dia 10 de setembro de 2019 para ingressar com 
recurso e as Empresas, Associações, Entidades e Pessoas Físicas de outras cidades, terão o dia 
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01 de outubro de 2019 para ingressar com recurso. Estes recursos serão julgados pela Comissão 
organizadora da 7ª Heimatfest, que após análise destes, dará parecer final e definitivo. 

6 - A atribuição dos espaços de venda para Empresas, Associações, Entidades e Pessoas Físicas 
domiciliadas em Linha Nova será efetuada por escolha do requerente seguindo a ordem de 
inscrição, em ato público, que se realizará na Casa da Cultura Wilhelmshöhe, sita à Rua Pastor 
Hunsche, nº 56, Centro, Linha Nova, no dia 11 de setembro de 2019, às 9h. 

6.1 - A atribuição dos espaços de venda para Empresas, Associações, Entidades e Pessoas 
Físicas domiciliadas em outras cidades será efetuada por ordem de preenchimento da ficha de 
inscrição e por ordem crescente de numeração dos stands ainda disponíveis. 

7 – Os valores dos espaços internos do Ginásio Municipal serão de R$ 300,00 (trezentos reais) 
para Empresas, Associações, Entidades e Pessoas Físicas domiciliadas em Linha Nova, pagos 
via depósito ou transferência para conta-corrente da Associação Cultural de Linha Nova, até as 
15h do dia 13 de setembro de 2019, e R$ 900,00 (novecentos reais) para Empresas, Associações, 
Entidades e Pessoas Físicas domiciliadas em outras cidades, pagos via depósito ou transferência 
para conta-corrente da Associação Cultural de Linha Nova, até as 15h do dia 04 de outubro de 
2019.  

8 – Os valores dos espaços externos ao Ginásio Municipal serão de R$ 160,00 (cento e sessenta 
reais) para Empresas, Associações, Entidades e Pessoas Físicas domiciliadas em Linha Nova, 
pagos via depósito ou transferência para conta-corrente da Associação Cultural de Linha Nova, 
até as 15h do dia 13 de setembro de 2019, e R$ 500,00 (quinhentos reais) para Empresas, 
Associações, Entidades e Pessoas Físicas domiciliadas em outras cidades, pagos via depósito ou 
transferência para conta-corrente da Associação Cultural de Linha Nova, até as 15h do dia 04 de 
outubro de 2019.  

9 – Cada Empresa, Associação, Entidade ou Pessoa Física poderá alugar até 3 (três) espaços na 
feira, sendo cobrado o valor correspondente ao espaço atribuído da seguinte forma: valor integral 
para o primeiro espaço; 10% (dez porcento) de desconto para o segundo espaço; e 20% (vinte 
porcento) para o terceiro espaço (ex.: R$ 900,00 para o primeiro espaço; R$ 810,00 para o 
segundo espaço; e R$ 720,00 para o terceiro espaço para proponentes de fora e R$ 300,00 o 
primeiro espaço; R$ 270,00 o segundo espaço; e R$ 240,00 o terceiro espaço para proponentes 
de Linha Nova). Caso sejam solicitados mais de um espaço e não for possível colocá-los em 
sequência ou não houverem mais espaços suficientes disponíveis, será feito contato com o 
requerente para adequação/negociação. 

10 – Em caso de não ser registrado o pagamento dos valores até as datas especificadas no item 
7, a candidatura estará automaticamente cancelada, não cabendo recurso à Comissão 
Organizadora. Este espaço poderá, a critério da Comissão Organizadora, ser disponibilizado 
novamente para outros interessados, dando-se preferência às Empresas, Associações, Entidades 
e Pessoas Físicas de Linha Nova. 

11 – Caso haja maior número de candidaturas que espaços disponíveis, será dado preferência às 
candidaturas por ordem de inscrição recebida, ficando as demais em lista de espera, podendo ser 
chamadas caso alguma candidatura não seja homologada. 

12 – Somente serão autorizadas propostas de comercialização de produtos encaminhadas por 
Empresas, Associações, Entidades e Pessoas Físicas de outras cidades, que não foram 
contemplados por Empresas, Associações, Entidades ou Pessoas Físicas de Linha Nova e que 
não concorram diretamente com estas. Esta análise será feita pela Comissão Organizadora. 

13 - No caso de desistência por parte da Empresa, Associação, Entidade ou Pessoa Física que 
teve o espaço reservado, os valores pagos serão devolvidos em 50% até o dia 11 de outubro de 
2019. Após esta data os valores pagos não serão devolvidos, uma vez que a estrutura já estará 
montada e será cobrada. Em caso de desistência, a Empresa, Associação, Entidade ou Pessoa 
Física deverá comunicar a Associação até as 17 horas do dia 11 de outubro de 2019, pelo e-mail 
aclinhanova.heimatfest@gmail.com  

14 – O espaço será considerado comercializado somente após o efetivo pagamento e assinatura 
do Termo de Responsabilidade por parte da Empresa, Associação, Entidade ou Pessoa Física. 
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15 – Casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 7ª 
Heimatfest. 

Linha Nova - RS, 03 de setembro de 2019. 

 
Associação Cultural de Linha Nova 

Presidente da Associação 


