
 Feira de Março 2015 
 

Clarificação das caraterísticas técnicas dos lotes destinados ao setor de diversão 
 

 

Nº do 
lote na 
planta Tipo de divertimento 

Base de 
licitação por 
lote em € 

1 Divertimento de adulto radical 
Tipo carrossel 
Dimensões máximas de 21m de frente x 19 de profundidade 
 

€5.050,00 

2 Divertimento adulto 
Tipo canguru radical 
Dimensão máxima de 9,5m de raio 
 

€5.350,00 

3 Divertimento adulto 
Tipo brake dance 
Dimensão máxima de 15m de frente x 15m de profundidade 
 

€4.880,00 

4 Divertimento adulto 
Tipo rototecno 
Dimensão máxima de 8,5m de raio 
 

€7.780,00 

5 Divertimento adulto 
Tipo street fighter 
Dimensão máxima de 17m de frente x 12 de profundidade x12 de altura 
 

€5.000,00 

6 Divertimento adulto 
Tipo carrossel radical 
Dimensão máxima de 7,5m de raio 
 

€2.520,00 

7 Divertimento adulto 
Tipo pista de carros 
Dimensão mínima de 47,5m de comprimento x 14m de largura 
 

€21.550,00 

8 Divertimento infantil 
Tipo infantil com trilho 
Dimensão máxima de 10,5m de frente x 5,5m profundidade 
 

€1.430,00 

9 Divertimento infantil 

Tipo carrossel 
Dimensão máxima de 8mx8m 
 

€1.035,00 

10 Divertimento familiar 
Tipo aéreo, por exemplo aviões ou outros veículos aéreos 
Dimensão máxima de 7,5m de raio 
 

€4.780,00 

11 Divertimento familiar 
Tipo roda 
Dimensões máximas de 11m de frente x 6,5m de profundidade x 17m de altura 
 

€1.220,00 

12 Divertimento familiar 
Tipo carrossel 
Dimensões máximas de 7m de raio 
 

€3.730,00 

13 Divertimento infantil 
Tipo infantil aéreo 
Dimensão máxima de 4m de raio 
 

€1.070,00 

14 Divertimento infantil 
Tipo roda infantil 
Dimensão máxima de 6m de frente x 4m de profundidade x 5,5m de altura 
 

€365,00 



15 Divertimento infantil 
Tipo infantil com trilho 

Dimensão máxima de 11m x 7m de profundidade 
 

€2.430,00 

16 Divertimento infantil 
Tipo infantil redondo 
Dimensão máxima de 3,5m de raio 
 

€1.340,00 

17 Divertimento infantil 
Tipo pista de carrinhos de choque 
Dimensão máxima de 15m de frente x 10m de profundidade 
 

€4.500,00 

18 Divertimento infantil 
Tipo scaletrix 
Dimensão máxima 12m de frente x 7 m de profundidade 
 

€2.750,00 

19 Divertimento familiar 
Tipo trampolim 
Dimensão máxima de 10mx10m 
 

€1.840,00 

20 Divertimento familiar 
Tipo carrossel 
Dimensão máxima de 19m frente x 12 profundidade X 6m de altura 
 

€4.300,00 

21 Divertimento familiar 
Tipo divertimento com trilho 
Dimensão máxima de 29m comprimento x 13m de largura 
 

€6.8210,00 
 

22 Divertimento familiar 
Tipo simulador 
Dimensão máxima de 4m de frente x 12,5 de profundidade 
 

€1.100,00 

23 Divertimento familiar 
Tipo pavilhão 
Dimensão máxima de 8m de frente x 4,5m de profundidade 
 

€500,00 

24 Divertimento familiar 
Tipo jogo de patelas 
Dimensão máxima de 4m de frente x 2m profundidade 
 

€300,00 

25 Divertimento infantil 
Tipo carrossel 
Dimensão máxima de 4m de raio 
 

€1.500,00 

26 Divertimento familiar 
Tipo palácio do riso 
Dimensão máxima de 20m de frente x 5m profundidade x 11 de altura 
 

€3.750,00 

27 Divertimento infantil 
Tipo pista de motos de choque 
Dimensão máxima de 13,5m frente x 9m de profundidade 
 

€3.000,00 

28 Divertimento familiar 

Tipo piscina para divertimentos flutuantes 
Dimensão máxima de 17m comprimento x 9m largura 
 

€1.500,00 

29 Equipamento de diversão instalado sobre camião 
Tipo: reboque de jogos 
 

€600,00 

30 Equipamento de diversão instalado sobre camião 
Tipo: reboque de jogos 
 

€600,00 

31 Equipamento de diversão instalado sobre camião €600,00 



 

Tipo: reboque de jogos 
 

32 Equipamento de diversão instalado sobre camião 
Tipo: reboque de jogos 
 

€600,00 

33 Equipamento de diversão instalado sobre camião 
Tipo: reboque de jogos 
 

€600,00 

34 Equipamento de diversão instalado sobre camião 
Tipo: reboque de jogos 
 

€600,00 

35 Equipamento de diversão instalado sobre camião 
Tipo: reboque de jogos 
 

€600,00 

36 Equipamento de diversão instalado sobre camião 
Tipo: reboque de jogos 
 

€600,00 

37 
 

Destinado a divertimentos que nunca tenham participado na Feira de Março 
Dimensão máxima de 20m comprimento x 9m largura 

 

€4.000,00 

38 
 

Destinado a divertimentos que nunca tenham participado na Feira de Março 
Dimensão máxima de 21m comprimento x44m largura 
 

€10.000,00 

39 
 

Destinado a divertimentos que nunca tenham participado na Feira de Março 
Dimensão máxima de 18m comprimento x18m largura 
 

€5.500,00 


