
EDITAL Nº 002/2023, de 06 de março de 2023. 

 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL 01/2023 - CADASTRAMENTO E SELEÇÃO 

DE EMPRESAS E ENTIDADES PARA FINS DE EXPLORAÇÃO 

COMERCIAL JUNTO PARQUE MUNICIPAL POR OCASIÃO DA 

REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA MUNICIPAL DO AIPIM. 

 
ADELAIDE STEFFENS, Presidente da Associação Cultural de São José do 

Hortêncio, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, e na condição 

de organizador da 18ª Festa Municipal do Aipim, torna público ao conhecimento dos 

interessados, que o edital 01/2023 sofreu alterações na redação do subitem “DO OBJETO”, 

que passa a ser: 

 

DO OBJETO: 

É objeto do presente edital o cadastramento e seleção de empresas/entidades para 

fins de exploração comercial junto ao Parque Municipal por ocasião                        da 18ª Festa Municipal 

do Aipim, que ocorrerá nos dias 28,29,30 de abril e 01, 05,06 e 07 de maio de 2023, 

compreendendo a venda de bens e produtos em cada um dos imóveis objetos conforme a 

descrição abaixo: 

 
1. Da Área Gastronômica: 

Número de Espaços: 

12 espaços -  Tendas – 3x3m, com 1 pia, 2m balcão e iluminação. (Local: dentro do 

pavilhão anexo). 

2 espaços para food trucks – (Local: entorno do pavilhão anexo). 

O valor dos produtos de gêneros alimentícios a serem comercializados, serão 

informados aos selecionados para que sejam razoáveis e dentro dos preços médios de 

mercado. 

Dos valores a serem pagos pelos espaços: 
 

Área gastronômica:  



Dos 12 espaços de área gastronômica: R$ 2.800,00 (pagamento de 50% na 

inscrição e o restante até o dia 31 de março para empresas, entidades e pessoas físicas de 

São José do Hortêncio) e R$ 3.000,00 (pagamento a vista) para empresas, entidades, 

pessoas físicas de outros municípios (pagamento no ato da inscrição). 

Dos 02 food truck: por espaço para empresas, entidades, pessoas físicas de São 

José do Hortêncio R$ 2.800,00 (pagamento de 50% na inscrição e restante até o dia 31 de 

março para empresas, entidades, pessoas físicas de São José do Hortêncio) e R$ 3.000,00 

para empresas, entidades, pessoas físicas de outros municípios. Caso o food truck venha a 

ocupar um espaço maior, de até 6 metros de testada, o valor será de R$ 5.000,00.  

 

As tendas de alimentação e food truck poderão comercializar SOMENTE 

cerveja sem álcool, refrigerante, suco, energéticos e água mineral. 

 
2. Da Comercialização de Bebidas: 

 

1 (um) espaço 3x3m para venda de drinks com bebidas destiladas– R$ 8.000,00 mil 

(pagamento de 50% na inscrição e o restante até o dia 31 de março para empresas, 

entidades e pessoas físicas de São José do Hortêncio ou R$ 15.000,00 mil (pagamento a 

vista) para empresas, entidades, pessoas físicas de outros municípios (pagamento no ato da 

inscrição). 

 

A redação dos demais itens do Edital 001/2023 permanecem inalterados.  

 

São José do Hortêncio/RS, 06 de março de 2023. 

 
 
 
 

Adelaide Steffens  

Associação Cultural São José do 
Hortêncio 


