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Seu Pai,

Seu Pai,

haras elfar

EQUIPE DE VENDAS:
DAVID CHARLES
(31) 991944423

GABRIEL OLIVEIRA
(31) 99911-0214

RAMON FERREIRA
(31) 98308-7067

ALEXANDRE TODESCHINI
(21) 98541-1900

GABRIEL QUEIXADA
(32) 98873-7345

RICARDO SILVA
(35) 99158-2839

HILTON PEREIRA
(21) 98541-1901

GREGÓRIO
(21) 98166-1949

BRENO ALVES
(38) 99932-7994

GUMA
(31) 99927-8757

CLÓVIS FERREIRA
(21) 97492-6614

HUGO FERRARI
(21) 97928-4645

DIRCEU PEREIRA
(32) 9982-38936

LEANDRO JUNQUEIRA
(35) 99134-7199

EDUARDO FÉLIX
(31) 99621-5539

LUCAS JAIME
(31) 99700-3730

FLÁVIO BIRMAN
(21) 99955-3342

MARCO RESENDE
(32) 99120-7075

FLÁVIO RAMOS
(75) 98134-5503

OSVALDO NETO
(31) 99797-2205

RODOLFO BERARDINELI
(21) 96966-2468
ROGÉRIO FAVERO
(27) 99961-6321
STEVAN
(31) 99675-4188
VIDAL
(31) 97533-3725
VINÍCIUS RODRIGUES
(32) 99824-0647
WILLDER CARVALHO
(31) 98757-4505
NETINHO JCN
(32) 99902-6407
WALACE
(24) 99233-1816

EDITORIAL
Nascemos em uma família de comerciantes e pecuaristas, montávamos à cavalo com meu pai
antes mesmo de aprender a andar com as próprias pernas, adorávamos as férias e finais de semana
na fazenda trabalhando e usando a tropa de serviço, dávamos nomes e escolhíamos o parceiro da
vez para mexer com gado e passear pela fazenda, bons tempos, meu pai começou a criar em 1987
dando início a tropa da Catuçaba e se filiando à ABCCMM uma jornada de conhecimento e descobertas, viajávamos para conhecer os criatórios tradicionais em viagens sem fim por esse Brasil a fora
para identificar qual caminho tomaríamos na seleção, até hoje em conversas com minhas irmãs
damos muitas gargalhadas quando lembramos das passagens que tivemos com nosso pai, excelentes tempos, meu pai sempre simpático e fazendo amigos por onde passávamos, resolvemos que
criaríamos animais aptos para pistas mas que também fossem usados na lida diária das fazendas,
meu pai acertou em cheio, nossos animais foram premiados e reconhecidos a nível nacional, quantas
conquistas e alegrias, depois de 35 anos de criação e com novos projetos para o Haras é chegada a
hora de ceder espaço a dar oportunidade a outras pessoas desfrutarem do prazer de possuir um
Catuçaba, animais de índole e qualidade de montada extra, sempre buscamos essas características
em nossa criação, se paramos e colocamos à venda o que de melhor temos a oferecer, espero que
todos possam aproveitar a abertura que eu e minhas irmãs estamos dando certos de que antigos e
novos amigos irão desfrutar conosco a continuidade na criação de cavalo em parcerias saudáveis e
de boa convivência o que com certeza é o que nosso querido SILVEIRINHA quer.

Haras Catuçaba.

Zandra do Yuri 50%

01

FAVORITO D2 x RAZÃO DO YURI
Seu Pai,

FAVORITO D2

Avô Materno,

MUSTAFÁ DO YURI

Fêmea 13.12.2013

Canela HC

02

CRAVO “53” x XISPA H.C.

Seu Pai,

CRAVO “53”

Fêmea 12.11.2005
acompanha potro ao pé por: ocastanho de alcatéia

Catimba da Catuçaba 50%

03

NABABO TRÁS-OS-MONTES x PÉROLA DA CATUÇABA

Avô Paterno,

ALMANAQUE S.J.N.

Fêmea 16.01.2012
acompanha potro ao pé por: ocastanho de alcatéia

Délia da Nova Catuçaba
VETO DE SÃO FRANCISCO DE UBERABA x AMÉLIA J.N.53

Fêmea 13.12.2012
prenhez por: ocastanho de alcatéia

04

Elegância Trás-os-Montes

05

GINETE CAXAMBUENSE x QUADRILHA TRÁS-OS-MONTES

Avô Paterno,

CAXAMBU BALOTE

Fêmea 01.02.2018

Evora Elfar 50 OU 100%

06

TITANIO ELFAR x OGRA DA MANDASSAIA
Avô Paterno,

FAVACHO ESTANHO

Avó Paterna,

SAPOTI DO AEROPORTO

Fêmea 09.02.2018
prenhez por: ocastanho de alcatéia

Falabela 51

07

UÍSQUE ELFAR X BALADA DA NOVA CATUÇABA

Avô Paterno,

FAVACHO DIAMANTE

MACHO 05.01.2016

Hangar da Catuçaba

08

PACTO DO YURI x CATIMBA DA CATUÇABA
Seu Pai,

PACTO DO YURI

Avô Paterno,

GRECO DO YURI

MACHO 10.02.2017

Honda da Catuçaba 50%

09

EXTRATO DE ALCATÉIA x SEVILHA DO ZUNZUNZUM

Avô Paterno,

PAVÃO DO MORRO QUEIMADO

Fêmea 06.11.2016
acompanha potro ao pé por: ocastanho de alcatéia

Ibisco do Porto Palmeira 50%

10

DESFILE DO PORTO PALMEIRA x AFRODITE DO PORTO PALMEIRA
Avô Materno,

EXTRATO DO MINATTO

Avó Paterna

Virtude DO PORTO PALMEIRA

mACHO 22.08.2019

Ielena da Catuçaba

11

PACTO DO YURI x CATIMBA DA CATUÇABA
Seu Pai,

PACTO DO YURI

Aô Paterno,

GRECO DO YURI

Fêmea 06.01.2018

Jaboticaba da Catuçaba

12

TRIBUTO ELFAR x SAPECA DA CATUÇABA
Seu Pai,

TRIBUTO ELFAR

Avô Materno,

ALMANAQUE S.J.N.

Fêmea 20.12.2018

Jaleco da Catuçaba 50%

13

TRIBUTO ELFAR x SELEÇÃO DA CATUÇABA

Seu Pai,

TRIBUTO ELFAR

macho 26.11.2018

Jocasta da Catuçaba

14

EDU DA CATUÇABA x VIRTUDE DA CATUÇABA

Avô Paterno,

ABRIGO D2

Fêmea 20.12.2018

Jones da Catuçaba 50%

15

INDIANA JONES DO MZC x SENHORA DA CATUÇABA
Seu Pai,

INDIANA JONES DO MZC

Avó Paterna,

SINIRA DO BERMA

MACHO 03.11.2018

Jornada da Catuçaba Tamburello

16

TRIBUTO ELFAR x SAPECA DA CATUÇABA
Avô Paterno,

MÍSTICO ELFAR

Avô Materno,

ALMANAQUE S.J.N.

Fêmea 20.01.2017

prenhez por: ocastanho de alcatéia

Juiz da Catuçaba

17

TRIBUTO ELFAR x CATIMBA DA CATUÇABA
Seu Pai,

TRIBUTO ELFAR

Avó Paterna,

BEGÔNIA DE ALCATÉIA

MACHO 11.12.2018

Kabuloso Abaetetuba da Catuçaba

18

EDU DA CATUÇABA x DALILA DA ABAETETUBA
Avô Paterno,

ABRIGO D2

Avó Paterna,

RAVENA DO YURI

macho 20.11.2019

Karmurça da Catuçaba

19

EDU DA CATUÇABA x RANHURA DA CATUÇABA
Avô Paterno,

ABRIGO D2

Avó Paterna,

RAVENA DO YURI

Fêmea 27.11.2019

Kaneta da Catuçaba

20

EDU DA CATUÇABA x BREJAUVA DA NOVA CATUÇABA
Avô Paterno,

ABRIGO D2

Avó Paterna,

RAVENA DO YURI

Fêmea 07.12.2019

Kapela da Catuçaba 50%

21

EDU DA CATUÇABA X CANELA H.C.

Avô Paterno,

Abrigo d2

Fêmea 05.10.2019

Kika da Catuçaba 50%

22

EDU DA CATUÇABA x NICOTINA DAS ÁGUAS JM
Avô Paterno,

ABRIGO D2

Avó Paterna,

RAVENA DO YURI

Fêmea 02.10.2019

Kimico da Catuçaba

23

EDU DA CATUÇABA x QUÍMICA MONAZITA
Avô Paterno,

ABRIGO D2

Avó Paterna,

RAVENA DO YURI

macho 28.12.2019

Kolorida Abaetetuba da Catuçaba 50%

24

DELETE CAXAMBUENSE x ZANDRA DO YURI
Seu Pai,

DELETE CAXAMBUENSE

Avô Materno,

FAVORITO D2

Fêmea 30.11.2019

La Glória da Catuçaba 50%

25

OCASTANHO DE ALCATÉIA x LAGLÓRIA BARCELONA
Avô Paterno,

LÓTUS DA CATIMBA

Avó Paterna,

ESCÓCIA DE ALCATÉIA

Fêmea 20.12.2020

Laglória Barcelona

26

LAGLÓRIA NADIN x DORA DA CACHOEIRA

Avô Paterno,

MALIBU DA SANTA TEREZINHA

Fêmea 11.11.2008

Lambada da Catuçaba 50%

27

OCASTANHO DE ALCATÉIA x CATIMBA DA CATUÇABA
Avô Paterno,

LÓTUS DA CATIMBA

Avó Paterna,

ESCÓCIA DE ALCATÉIA

Fêmea 18.11.2020

Lamonazita da Catuçaba 50%

28

JOHNNIE WALKER DO QUELÉ x PELÚCIA DA NOVA CATUÇABA
Seu Pai,

JOHNNIE WALKER DO QUELÉ

Avô Paterno,

LOBO DA PEDRA VERDE

Fêmea 20.03.2021

Laredo da Catuçaba

29

OCASTANHO DE ALCATÉIA x BOA MOÇA DO YURI
Avô Paterno,

LÓTUS DA CATIMBA

Avô Materno,

FAVORITO D2

MACHO 17.02.2021

Legado da Catuçaba

30

OCASTANHO DE ALCATÉIA x DUMBELA DA CATUÇABA
Avô Paterno,

LÓTUS DA CATIMBA

Avó Paterna,

ESCÓCIA DE ALCATÉIA

macho 14.10.2020

Legítima da Catuçaba

31

OCASTANHO DE ALCATÉIA x XIITA TRÁS-OS-MONTES
Avô Paterno,

LÓTUS DA CATIMBA

Avó Paterna,

ESCÓCIA DE ALCATÉIA

Fêmea 17.01.2021

Lenda da Catuçaba 50%

32

TRIBUTO ELFAR x CANELA H.C.
Seu Pai,

TRIBUTO ELFAR

Avó Paterna,

BEGÔNIA DE ALCATÉIA

Fêmea 25.09.2020

Lisboa da Catuçaba 50%

33

OCASTANHO DE ALCATÉIA x UBATUBA DA CATUÇABA
Avô Paterno,

LÓTUS DA CATIMBA

Avó Paterna,

ESCÓCIA DE ALCATÉIA

Fêmea 05.12.2020

Lislie da Catuçaba

34

OCASTANHO DE ALCATÉIA x CATUÇABA TAPEJARA
Avô Paterno,

LÓTUS DA CATIMBA

Avó Paterna,

ESCÓCIA DE ALCATÉIA

Fêmea 23.11.2020

Liz da Catuçaba 50%

35

TRIBUTO ELFAR x DEVASSA DA NOVA CATUÇABA
Avô Paterno,

MÍSTICO ELFAR

Avó Paterna,

BEGÔNIA DE ALCATÉIA

Fêmea 28.09.2020

Lótus da Catuçaba 50%

36

OCASTANHO DE ALCATÉIA x DÉLIA DA NOVA CATUÇABA
Avô Paterno,

LÓTUS DA CATIMBA

Avó Paterna,

ESCÓCIA DE ALCATÉIA

macho 15.11.2020

Lúcia da Catuçaba 50%

37

OCASTANHO DE ALCATÉIA x ROBERTA CATUÇABA MONAZITA
Avô Paterno,

LÓTUS DA CATIMBA

Avó Paterna,

ESCÓCIA DE ALCATÉIA

Fêmea 15.11.2020

Lúcido da Catuçaba

38

OCASTANHO DE ALCATÉIA x ESTRELA DA NOVA CATUÇABA
Avô Paterno,

LÓTUS DA CATIMBA

Avó Paterna,

ESCÓCIA DE ALCATÉIA

macho 17.01.2021

Luz da Catuçaba

39

OCASTANHO DE ALCATÉIA x VIRTUDE DA CATUÇABA
Avô Paterno,

LÓTUS DA CATIMBA

Avó Paterna,

ESCÓCIA DE ALCATÉIA

Fêmea 19.10.2020

Nicotina das Águas JM 50%
ÉPICO DAS ÁGUAS JM x HÊNIA DAS ÁGUAS JM

Fêmea 16.09.2014
acompanha potro ao pé por: ocastanho de alcatéia

40

Nigéria do MZC

41

TIGRÃO KAFÉ x GRAVATÁ UAU

Seu Pai,

TIGRÃO KAFÉ

Fêmea 05.10.2015
acompanha potro ao pé por: ocastanho de alcatéia

Perseu da Figueira 50%

42

FORRÓ DO ARO x IONE DA FIGUEIRA
Seu Pai,

FORRÓ DO ARO

Avô Materno,

GALANTE DO EXPOENTE

macho 29.09.2017

Tasca Tapejara
RANCHO ALEGRE TRÁS-OS-MONTES X RANHURA DA CATUÇABA

Fêmea 29.11.2013

43

Ubatuba da Catuçaba

44

VASCO J.N. 53 x IONE DA CATUÇABA

Seu Pai,

vasco j.n.53

Fêmea 04.11.2007

Virtude da Catuçaba

45

CRAVO “53” x RANHURA DA CATUÇABA

Seu Pai,

CRAVO “53”

Fêmea 10.01.2009

Boa Moça do Yuri

46

FAVORITO D2 x RAZÃO DO YURI
Seu Pai,

FAVORITO D2

Avô Materno,

MUSTAFÁ DO YURI

Fêmea 15.12.2015
acompanha potro ao pé por: ocastanho de alcatéia

As vendas realizadas no leilão são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o comprador recusar
o animal ou solicitar redução de preço (A luz dos artigos 104, 420, 421 e 422 do código civil
atual). Todos os participantes do Leilão obrigam-se de forma definitiva a acatarem as disposições
deste Regulamento, não podendo ninguém se escusar de aceitá-lo e cumpri-lo alegando que não
o conhece (Art°. 3° da Lei de Introdução ao Código Civil). Como é norma em todos os Leilões,
o comprador é quem estabelece livremente o preço e nenhum índice deflacionário alterará o
valor das promissórias rurais deste Leilão. 1 - Após a batida do martelo, o comprador dará
aceite a uma única Nota Promissória no valor do negócio realizado, cuja substituição por NOTAS
PROMISSÓRIAS com vencimentos mensais, e formalização do Contrato Particular de Compra e
Venda com Reserva e Domínio, será feita no Escritório da Business, quando do acerto de contas.
2 - O comprador quando de sua primeira aquisição deverá preencher a ficha cadastral que lhe será
entregue no leilão ou então preencher antecipadamente a mesma ficha cadastral no site www.
canalbusiness.com.br, indicando a sua inscrição estadual, qualificação pessoal ou de sua empresa,
para emissão dos documentos necessários. 3 - Assiste ao vendedor o direito de solicitar avalista
de seu conhecimento, desde que manifeste essa exigência ao Escritório da Business, antes que o
comprador faça o seu acerto de contas, ficando a aprovação do nome indicado a exclusivo critério
do vendedor. 4 - Nas vendas a prazo o COMPRADOR dará ao VENDEDOR em penhor pecuniário os
animais adquiridos, até a quitação total da dívida, ficando o COMPRADOR de posse dos mesmos,
na qualidade de fiel depositário, não podendo aliená-los nem onerá-los sem o consentimento por
escrito do VENDEDOR. As notas promissórias fazem parte integrante do Contrato de Compra e
Venda que terá efeito jurídico até o pagamento da última parcela, por sua vez o COMPRADOR
se compromete a manter os animais adquiridos, protegidos pelas normas e medidas sanitárias
exigidas. Caso venha a ocorrer morte do(s) animal (ais) na posse do COMPRADOR, tal fato o
não desobrigará do pagamento do saldo do preço, não restando ao VENDEDOR qualquer responsabilidade. As “crias” que nascerem dos animais comercializados serão consideradas frutos ou
rendimentos provenientes do lote adquirido, de acordo com o art. 95 do Código Civil. Em caso
de inadimplência, os frutos e rendimentos também serão restituídos ao VENDEDOR, integrando
também a reserva de domínio estipulada neste documento. Fica proibido ao COMPRADOR castrar
o animal sem autorização do VENDEDOR, enquanto o COMPRADOR não tiver a propriedade do
animal e também no caso de venda com reserva de cobertura. 5 - Quando do acerto de contas,
será entregue ao comprador cópia do Registro Genealógico, ficando o original e a comunicação
de transferência para entrega após a quitação integral do valor. 6 - As taxas referentes ao leilão
serão pagas, SOBRE O VALOR DA BATIDA DO MARTELO INDEPENDENTE DE DESCONTOS, sendo
pagas A VISTA, no acerto de contas e da seguinte forma: 6.1 -A comissão incidente será de:
8,5% (OITO E MEIO POR CENTO) para o COMPRADOR; 6.2 - Os vendedores pagarão a taxa
pré-estabelecida; 6.3 - As taxas referentes ao leilão não serão devolvidas em nenhuma hipótese.
7 - Os vendedores se obrigam de forma irrecorrível a apresentar todos os animais inscritos em
transmissão, não o fazendo, o vendedor fica sujeito a taxa de 15% (QUINZE POR CENTO) sobre o
valor da média do leilão e opagamento integral da taxa de inscrição. 7.1 - Ao efetuar um lance no
pregão/recinto ao vivo, através do telefone da mesa operadora ou através do site canalbusiness.
com.br o cliente estará assumindo o compromisso de comprar o animal até a data de enceramento do leilão. Caso não assuma o lance, o cliente pagará multa no valor de 15% (quinze por
cento) sobre o valor final da batida do martelo, além de estar sujeito a processo judicial. 7.2 - O
lance para arrematação vincula o comprador nos moldes do artigo 427 do Código Civil, a saber:
“a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da
natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”. 8 - Nos casos em que houver incidência de
ICMS para animais acima de 03 (três) anos, este será de responsabilidade do vendedor. 9 - Nas
vendas de Embrião / Óvulo, os serviços de transferência, receptora, transporte de sêmen e
receptoras, inclusive a sua devolução (Que deve ser em bom estado) são de custos integral do
comprador. 10 - O acerto de contas deverá ser feito no escritório da Business, montado no recinto
do leilão, nesta mesma data ou até as 11h do dia seguinte do leilão. Para os compradores pela

internet, no dia seguinte após a realização do leilão será enviado via e-mail para os compradores
o contrato de compra e venda com a Nota Promissória Rural anexa para devida assinatura e
reconhecimento de firma, além da conta corrente para depósito da entrada e comissão de compra
do lote arrematado. Os animais adquiridos só estarão liberados para retirada na propriedade do
vendedor após o recebimento por parte do escritório da Business do contrato assinado e reconhecido firma e após quitação dos valores da entrada e comissão de compra via depósito. 10.1 – Os
animais vendidos para compradores pela internet deverão retornar a propriedade dos respectivos
vendedores para posterior retirada dos mesmos, após cumprida as exigências contratuais e de
pagamentos. 11 - PARCERIAS: No caso de venda de 50% de animal(ais), seja macho ou fêmea,
no 1ª ano após a compra o(s) animal(ais) ficará(ão) no domicílio do Comprador, no 2ª ano
o(s) animal(ais) ficará(ão) no domicílio do Vendedor, e assim sucessivamente, admitindo-se
a data deste contrato, como data base para a troca do domicílio. Os custos de manutenção e
reprodução do animal ficarão sob a responsabilidade do sócio de onde o animal estiver alojado.
Após a quitação do animal será efetuado Contrato de condomínio do animal. 12 - O vendedor
fará a guarda dos animais sem custo para o comprador pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos a contar da data do Leilão, após o que, caso o comprador não providencie a retirada do
animal , ficará automaticamente responsável pelo pagamento de diária em valor a ser estipulado
pelo vendedor para animais mantidos em baias ou mantidos a pasto; contados a partir da data
do leilão, ficando facultado ao vendedor reter o animal caso a dívida com diárias não seja quitada
no momento da retirada. A responsabilidade por eventuais custos que decorram no atraso na
retirada, serão dos compradores
13 - EMBRIÃO: Os serviços técnicos e profissionais na coleta do embrião e a conseqüente transferência para a receptora serão de responsabilidade do Vendedor. A receptora também será ser
fornecida pelo Vendedor, ficando a mesma sob a responsabilidade do Comprador até a sua devolução ao Vendedor. 13.1 - O Comprador terá direito a 1 (uma) cobertura de qualquer garanhão
de propriedade TOTAL do Vendedor (Não condominiado), apenas para ser usado para acasalar
a doadora do lote arrematado. 13.2 - O Vendedor se obriga a entregar a receptora prenha, no
prazo máximo de 12 (doze) meses após a assinatura do contrato de compra e venda. 13.3 - Fica
o prazo acima suspenso, caso o Comprador opte em fornecer o sêmen de outro garanhão a sua
escolha. Os custos com coleta e transporte do sêmen são de responsabilidade do Comprador,
assim como a responsabilidade das comunicações de TE junto a Associação, cabendo ao Vendedor
tão somente a assinatura como proprietário da Matriz. 13.4 - A entrega do embrião se dará por
concluída quando o Vendedor disponibilizar ao Comprador a receptora, já com o embrião implantado e com confirmação de prenhez de, no mínimo, 90 dias de gestação do mesmo. 13.5 - A
receptora deverá ser retirada pelo Comprador, do local indicado pelo Vendedor, no prazo máximo
de 120 dias de gestação, e deverá ser devolvida ao mesmo no mesmo local de origem em até
485 dias (16 meses) da data da inseminação. Caso a Receptora não seja devolvida ao Vendedor
neste prazo, o Comprador se obriga a pagar ao Vendedor o valor à vista referente à aquisição
da receptora. 13.6 - Após o prazo determinado, cessa completamente a responsabilidade do
Vendedor, CONSIDERANDO-SE ENTREGUE O EMBRIÃO VENDIDO, independente do nascimento do
produto. 13.7 - Findo o prazo estabelecido, tendo o Comprador cumprido todas as suas obrigações e o processo de transferência do embrião não tenham se concretizado, poderá o Comprador
solicitar ao Vendedor a troca da doadora de embriões por outra com as mesmas características.
14 - ÓVULOS: Os serviços técnicos e profissionais na coleta do embrião e conseqüente transferência para égua receptora serão integralmente de responsabilidade do Comprador. A receptora
também deverá ser fornecida pelo Comprador. O Comprador deverá enviar o sêmen até a central de transferência do Vendedor, quantas vezes forem necessárias, com qualidade adequada
para inseminação, não cabendo ao Vendedor qualquer ônus nesta operação, inclusive o valor do
próprio sêmen. 14.1 - A entrega do óvulo se dará por concluída com confirmação de prenhez
de, no mínimo, 90 dias de gestação do mesmo. Caberá ao Comprador a responsabilidade das
comunicações de TE junto a Associação, cabendo ao Vendedor tão somente a assinatura como

proprietário da Matriz. 15 - VENTRE: Os serviços técnicos e profissionais de inseminação para
prenhez da fêmea serão integralmente de responsabilidade do Comprador. O Comprador deverá
enviar o sêmen até a central de Reprodução do Vendedor, quantas vezes forem necessárias, com
qualidade adequada para inseminação, não cabendo ao Vendedor qualquer ônus nesta operação,
inclusive o valor do próprio sêmen. 15.1 - A entrega do produto do ventre se dará por concluída
com o nascimento e desmame do produto com 90 dias de vida na propriedade do Vendedor. Caberá ao Comprador a responsabilidade das comunicações de cobrição junto a Associação, cabendo
ao Vendedor tão somente a assinatura como proprietário da Matriz. 15.2 - No caso de venda de
Coberturas, Embriões, Óvulos ou Ventres ainda não entregues ou concretizados, mesmo após a
quitação do preço, o Comprador não poderá alienar no todo ou em parte ou efetuar qualquer tipo
de transferência a terceiros sem o consentimento, por escrito, do Vendedor. 16 - As “crias” que
nascerem das Coberturas, Embriões, Óvulos e Ventres comercializados serão consideradas frutos
ou rendimentos provenientes do lote adquirido, de acordo com o art. 95 do Código Civil. Em caso
de inadimplência, estes frutos serão restituídos ao VENDEDOR, integrando também a reserva de
domínio estipulada neste documento, mesmo estando registrados em nome do Comprador junto
a Associação. 17 - O registro original bem como a comunicação de transferências será repassado
ao comprador pelo vendedor após total quitação do débito. As taxas de manutenção cadastral
junto à Associação de Classe (censo anual) que caiba ao animal adquirido serão suportadas pelo
Comprador mediante reembolso ao Vendedor. 18 - Todas as informações constantes no catálogo,
são de responsabilidade dos vendedores. 19 - A Business, na qualidade de realizadora do Leilão,
desenvolve todos os esforços para a regularidade dos negócios e não responde solidária e/ou
subsidiariamente pela liquidação das vendas realizadas através do Leilão, nem pelas obrigações
assumidas pelas partes. 20 - A palavra do leiloeiro no decorrer do Leilão, está credenciada a
alterar ou complementar as condições que o regem.
Condições de Pagamento
1.1 - O valor de cada lance, multiplicado por 30 (TRINTA), corresponderá ao valor total do negócio
por animal. 1.2 - O comprador efetuará o pagamento em uma das seguintes modalidades, à sua
opção: 1ª OPÇÃO - O pagamento do valor da arrematação será feito em 30 (TRINTA) parcelas
da seguinte forma (2+2+2+24), vencendo-se 2 (DUAS) parcelas no ato da aquisição (CHEQUE/
DEPÓSITO) mais 02 (DUAS) parcelas com 30 dias em 3 meses consecutivos e as 24 (VINTE E
QUATRO) parcelas restantes serão pagas em intervalos mensais.
2ª OPÇÃO - O pagamento do valor da arrematação será feito em 5 (CINCO) parcelas mensais
com 10% (DEZ POR CENTO) de desconto em Cheques. EXEMPLO: LANCE DE R$ 200,00 DE
PARCELA= PREÇO DO LOTE R$ 8.400,00 (VALOR TOTAL DO ANIMAL). COM DESCONTO DE 10%
= R$ 7.560,00 SENDO: 5 parcelas iguais no valor de R$1.512,00 cada COM VENCIMENTOS
MENSAIS REPRESENTADAS POR BOLETO BACÁRIO. 3ª OPÇÃO - Pagamento À vista com 12%
(DOZE POR CENTO) de desconto. EXEMPLO: LANCE DE R$ 200,00 DE PARCELA= PREÇO DO LOTE
R$ 8.400,00 (VALOR TOTAL DO ANIMAL). COM DESCONTO DE 12% = 1 CHEQUE/DEPÓSITO
NO VALOR DE R$ 7.392,00.
Rio de Janeiro, 20 de Janeiro de 2021

