


O presente regulamento estabelecerá as normas que serão obser-
vadas durante o leilão, sendo que seu cumprimento será obrigatório a to-
dos aqueles que, na condição de convidados, participantes e/ou promo-
tores do evento, quiserem promover a aquisição ou venda de animal(is) 
ou produto(s) agrobusiness, ou como mero espectador.

1. DEFINIÇÕES
1.1 Considera-se LEILÃO o evento que visa a comercialização de ani-

mal(is) e/ou produto(s), pela melhor oferta de valores, efetuada de forma 
aberta e aceita por um leiloeiro.

1.2 Considera-se EMPRESA LEILOEIRA a empresa responsável pela or-
ganização e coordenação do leilão. O presente leilão será coordenado e 
organizado pela Central Leiloes Ltda.

1.3 Considera-se LEILOEIRO a pessoa inscrita no Sindicato Nacional 
dos Leiloeiros Rurais, detentor de fé-pública, e que será responsável pela 
recepção das propostas de ofertas aos lotes comercializados, bem como 
pela batida do martelo e concretização do negócio.

1.4 Considera-se PROMOTOR DO EVENTO a(s) pessoa(s), física(s) ou 
jurídica(s), que for(em) responsável(is) pela promoção do evento e arreg-
imentação do(s) animal(is) ou produto(s) para serem comercializados no 
leilão.

1.5 Considera-se CONVIDADO a pessoa, física ou jurídica, que for pro-
prietária de animal(is) ou produto(s) que será(ao) comercializado(s) no 
leilão. Ao convidado também será permitida a realização de compras no 
leilão.

1.6 Considera-se PARTICIPANTE todo aquele que comparecer no leilão 
e que tenha interesse na compra de animal(is) ou produto(s) comercial-
izado(s) no evento, ou como mero espectador.

1.7 Considera-se COMISSÃO DE COMPRA a comissão paga pelo com-
prador do(s) animal(is) / produto(s) à EMPRESA LEILOEIRA, que será 
anunciada pelo leiloeiro no início do leilão, cujo percentual incidirá sobre o 
valor total de cada lote apregoado.

1.8 Considera-se COMISSÃO DE VENDA a comissão paga pelo propri-
etário do(s) animal(is) / produto(s) ao PROMOTOR DO EVENTO / EMPRE-
SA LEILOEIRA.

1.9 Considera-se PRODUTO tudo que não seja semovente e que possa 
ser comercializado em leilão, tais como: embrião, sêmen, etc.

1.10 Considera-se LANCE DE DEFESA o lance ofertado pelo próprio 
proprietário do animal(is) ou produto(s), quando não alcançado o preço 
esperado por este junto ao leilão. Nesta hipótese, o proprietário será re-
sponsável pelo pagamento das comissões de compra e venda acima 
previstas.

1.11 Considera-se LOTE o grupo de animais ou o animal individual-
mente e/ou de produtos a serem colocados à venda através de leilão, 
devidamente identificado no catálogo.

2. CADASTRO:
2.1 Todo aquele que pretenda apresentar lance no leilão deverá estar 

previamente cadastrado junto à Central Leiloes Ltda, podendo encamin-
har tal solicitação à empresa leiloeira com antecedência, para fins de 
análise e aprovação prévia dos cadastros. Nesta hipótese, o pedido de 
cadastramento importará em autorização automática à empresa leiloeira 
de consulta de informações do solicitante junto ao SERASA ou outros 
órgãos de proteção ao crédito.

2.2 A Central Leiloes Ltda disponibilizará aos convidados e partici-
pantes um escritório no local do evento, podendo o cadastro ser efetua-
do neste local. Nesta hipótese, toda compra efetuada pelo convidado ou 
participante ficará condicionada à posterior aprovação do cadastro, bem 
como aceitação pelo VENDEDOR.

2.3 A presença dos convidados ou participantes no recinto do leilão 
importará em imediata autorização à Central Leiloes Ltda em promov-
er consultas sobre os mesmos junto ao SERASA ou outros órgãos de 
proteção ao crédito.

2.4 Os empregados da Central Leiloes Ltda não estão autorizados a 
avalizar ou endossar qualquer comprador junto ao leilão.

2.5 A existência de cadastro não dispensará a necessidade de apre-

sentação de avalista, caso seja solicitado pelo VENDEDOR ou pela Central 
Leiloes Ltda.

2.6 Será permitida a compra de animal(is) / produto(s) mediante 
procuração por Instrumento Público, a qual deverá ser específica para 
aquele evento e deverá conter o valor máximo autorizado pelo outorgante 
e desde que este possua cadastro aprovado junto à Central Leiloes Ltda, 
que permanecerá com referida procuração.

2.7 A Central Leiloes Ltda atua como intermediária das transações, 
sendo responsável pela organização e coordenação do evento, não se 
responsabilizando pelo inadimplemento do comprador, seja em relação 
ao valor do(s) produto(s) / animal(is) adquirido(s), seja em relação às 
comissões de venda. Portanto, cabe ao vendedor manifestar-se sobre 
o cadastro do comprador antes da assinatura do contrato de compra e 
venda, bem como exigir a assinatura de avalista antes da formalização 
deste contrato.

3. DO LEILOEIRO:
3.1 O leilão será realizado por um LEILOEIRO RURAL, devidamente in-

scrito nos órgãos próprios, sendo que a venda considerará efetuada com 
a batida do martelo, momento em que as partes, compradores e vende-
dores, estarão obrigados ao cumprimento do negócio fechado, exceto na 
hipótese de não aprovação do cadastro do comprador, na forma do item 
02 supra.

3.2 Poderá o leiloeiro, durante o leilão, promover as alterações das 
presentes normas, estabelecer outras regras, alterar as disposições do 
catálogo, de lotes ou condições de pagamento, instituir preços mínimos, 
sem direito de reclamação ou indenização por parte dos convidados ou 
participantes.

4. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LEILÃO DE PRENHEZES:
4.1 Salvo estipulação em contrário, nos casos de livre acasalamento ou 

embrião a ser coletado, a primeira parcela será considerada como sinal 
de negócio e devidas no ato. As demais parcelas somente poderão ser 
exigidas do(s) COMPRADOR(es) após o recebimento ou a retirada da(s) 
prenhez(es) confirmada(s). Caso o VENDEDOR tenha recebido antecipa-
damente alguma parcela e a prenhez não consiga se realizar o VENDE-
DOR restituirá ao(s) COMPRADOR(es) o valor recebido.

4.2. PRENHEZES RECEPTORAS:
4.2.1. O VENDEDOR se responsabiliza em apresentar a(s) receptora(s) 

em perfeitas condições físicas, com boa habilidade maternal, a fim de 
bem criar o embrião.

4.2.2. O COMPRADOR, por sua vez, se compromete a mantê-la(s) sob 
as mesmas condições de manejo e trato, a fim de não prejudicar o desen-
volvimento do embrião adquirido. 

4.2.3. O COMPRADOR deverá comunicar imediatamente o VENDEDOR 
em caso de óbito da receptora e/ou da “cria”, bem como de qualquer in-
tercorrência que venha a surgir durante o período gestacional.

4.3. EMBRIÕES A SEREM COLETADOS:
4.3.1. É de responsabilidade de VENDEDOR a coleta e transferência do 

referido acasalamento, tendo o prazo máximo de 90 dias para a entrega 
da receptora prenhe, a contar da data da assinatura do presente Contra-
to, findo o qual poderá o COMPRADOR optar, em comum acordo com o 
VENDEDOR, escolher outro acasalamento já realizado, de igual importân-
cia e valor.

4.4. LIVRES ACASALAMENTOS:
4.4.1. O VENDEDOR oferece a doadora para ser acasalada com o touro 

da escolha do COMPRADOR, ficando a mesma na propriedade do titular.
4.4.2. O COMPRADOR tem o prazo máximo de 30 dias para enviar o 

sêmen do reprodutor escolhido, ou autorizar o proprietário da doadora a 
acasalá-la segundo seu critério.

4.4.3. Todas as despesas provenientes do transporte e aquisição de 
sêmen que porventura possam ocorrer, serão de inteira responsabilidade 
do COMPRADOR.

4.4.4. Do acasalamento em questão o COMPRADOR terá direito a ape-
nas uma prenhez proveniente da lavagem, salvo disposição em contrário
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e acordado entre as partes. Terá também direito a optar se tal prenhez 
será sexada de macho ou fêmea.

4.4.5. O VENDEDOR garante ao COMPRADOR que a prenhez adquirida 
venha a nascer com saúde, com garantia de receber RGN (registro geral 
de nascimento) e RGD (registro geral definitivo).

4.4.6. Caso o produto nascido não preencha os requisitos menciona-
dos no item anterior, deverá o VENDEDOR substituir o produto, caso não 
possua o mesmo acasalamento, de comum acordo com o COMPRADOR, 
substituí-lo por outro já nascido de igual categoria e valor.

4.5 A(s) prenhez(es) será(ão) entregue(s) por malha viária, podendo 
ainda o COMPRADOR retirá-la da propriedade de origem, sob sua conta 
e responsabilidade. 

5. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LEILÃO DE SÊMEN:
5.1. O VENDEDOR responde pela qualidade do sêmen de animal de sua 

propriedade posto a venda.
5.2. Todo lote de sêmen deverá estar à disposição do COMPRADOR 

para ser retirado em local previamente estipulado. Nos casos em que a 
entrega do sêmen for feita por empresa de coleta, as despesas decor-
rentes deste procedimento correrão por conta e risco COMPRADOR. 
Quando o sêmen de animal, comercializado for do estoque particular do 
VENDEDOR, o COMPRADOR deverá providenciar botijão para o trans-
porte, correndo por conta deste todo e qualquer risco.

5.3. Caso queira, poderá o COMPRADOR, no ato da retirada, testar a 
qualidade do sêmen adquirido, em sendo este raro, desde que seja real-
izado por profissionais credenciados por uma das centrais de coleta do 
país.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA TODOS OS LEILÕES:
6.1. O leiloeiro apregoará, no início de cada lote, o valor do lance que, 

multiplicado pelo número de parcelas determinadas, formará o preço 
total de venda e compra do(s) animal(is)/ produto(s). Também será in-
formada a condição de cada venda, data de vencimento das parcelas, 
condições gerais do(s) produto(s) ou a(s) condição(ões) física(s) do(s) 
animal(is) referentes a cada lote.

6.2. Os leilões referentes à gado de elite, embrião e sêmen serão real-
izados com CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO, que abrangerá inclu-
sive as “crias” advindas destes, conforme disposto no artigo 95 do Código 
Civil.

6.3. Excetuando o disposto no item 2. deste Regulamento (aprovação 
de cadastro), as vendas efetuadas durante o leilão são irretratáveis e ir-
revogáveis, obrigando comprador e vendedor ao seu cumprimento, por si 
e por seus herdeiros ou sucessores.

6.4. Ainda que existente índice deflacionário divulgado pelo Governo 
Federal, os preços estabelecidos no leilão não serão alterados.

6.5. Caberá ao comprador o pagamento do ICMS e ao vendedor o 
recolhimento do mesmo, referente ao lote adquirido, devendo o segundo 
informar a Central Leiloes Ltda o número de inscrição junto à Receita 
Estadual.

6.6. A participação no leilão de qualquer pessoa, seja comprador ou 
vendedor, implicará na presunção de aceitação de todas as normas pre-
vistas neste Regulamento, e, face disponibilização deste Regulamento a 
todos que se encontram presentes no recinto do leilão através do catálo-
go, não poderá alegar desconhecimento para eximir de seu cumprimento.

6.7. Compradores domiciliados fora do país deverão informar-se no 
escritório sobre as condições que regem a compra e venda, que no caso 
presente somente se operará com o pagamento à vista, em moeda cor-
rente do país, no ato do negócio.

6.8. Salvo estabelecido de forma diversa, por escrito, antes do leilão, o 
comprador será responsável pelo pagamento da comissão de compra, a 
qual recai sobre o valor do lote no momento da batida do martelo, em fa-
vor da EMPRESA LEILOEIRA, cujo percentual será divulgado pelo leiloeiro 
no início do evento.

6.9. Salvo estabelecido de forma diversa, por escrito, antes do leilão, o 
vendedor será responsável pelo pagamento da comissão de venda, a qual 
recai sobre o valor do lote no momento da batida do martelo, em favor 
do PROMOTOR DO EVENTO / EMPRESA LEILOEIRA, cujo percentual foi 
acordado anteriormente entre as partes.

6.10. As taxas do leilão, assim como as comissões, para comprador e 

vendedor, são irrevogáveis e irretratáveis. No caso da não concretização 
do negócio após o remate, a parte responsável pelo cancelamento do 
negócio arcará com as mesmas em sua totalidade.

6.11. Em caso de pagamento à vista das parcelas de compra, o des-
conto poderá ser concedido pelo vendedor, mas tal desconto não recairá 
sobre as comissões em favor da Leiloeira.

6.12. No lance de defesa, conforme definição do item 1.10 deste reg-
ulamento, o proprietário do animal será responsável pelo pagamento 
da comissão de compra e venda em favor do PROMOTOR DO EVENTO 
/ EMPRESA LEILOEIRA, sobre o valor do lote no momento da batida do 
martelo.

6.13. Não serão aceitos pagamentos das parcelas vencíveis no ato da 
compra com cheques de terceiros.

6.14. Todos os pagamentos efetuados em cheque somente serão con-
siderados quitados com a respectiva compensação.

6.15. As GTAS (Guias de Trânsito dos Animais) serão emitidas exclu-
sivamente em nome do comprador e não poderão ser transferidas a ter-
ceiros.

6.16. Os catálogos do leilão são de responsabilidade dos vendedores, 
não sendo a Central Leiloes Ltda responsável por eventuais erros con-
stantes nestes, os quais inclusive poderão ser retificados pelo leiloeiro.

6.17. Quando da batida do martelo os lances forem simultâneos entre 
dois compradores, o leiloeiro pedirá o retorno do animal à pista e reinicia-
rá a venda dos mesmos, a partir do lance em questão, para o desempate. 

6.18. Serão de exclusiva responsabilidade do vendedor, o(s) animal(ais) 
colocado(s) a leilão estar(em) saudável(eis), com toda documentação 
sanitária atualizada, bem como a sua guarda, manutenção e segurança, 
durante o tempo em que se mantiver(em) no local do leilão, seja no es-
tábulo, em trânsito ou enquanto estiverem sendo exibidos na pista, até o 
momento da batida do martelo, passando então tais responsabilidades 
a serem exclusivas do comprador, não restando à Central Leiloes Ltda 
nenhum ônus sobre os itens retro mencionados, bem como em caso de 
acidente e danos que, eventualmente, venha(m) a ocorrer com o(s) ani-
mal(is).

6.19. No caso de comercialização efetuada através de canal fechado 
de televisão (Leilões Virtuais), o vendedor compromete-se a entregar o(s) 
animal(is) (independente do local de entrega), somente quando tiver em 
sua posse a respectiva documentação de venda, devidamente assinada 
pelo comprador, eximindo a Central Leiloes Ltda de qualquer responsab-
ilidade se a presente cláusula não for cumprida.

7. DA AUTORIZAÇÃO DE USO DO NOME, IMAGEM E VOZ DOS PRE-
SENTES AO LEILÃO:

7.1. A entrada da pessoa no recinto do leilão importará na presunção em 
favor da EMPRESA LEILOEIRA e do PROMOTOR DO EVENTO, sem ônus a 
estes, ao uso de seus NOMES, IMAGENS e SOM durante a realização do 
evento, bem como após a ocorrência deste para fins de divulgação do re-
sultado final alcançado. Autorizam, também, a divulgação em periódicos 
e em site de todas as informações referentes ao leilão, tais como: nome 
do comprador, do vendedor, do animal ou produto comercializado e o val-
or efetivo da transação. Finalmente, fica autorizada a gravação de todas 
as imagens do leilão e dos participantes, bem como a transmissão ao 
vivo destas por canal fechado de televisão e, ainda, a divulgação de fotos 
em periódicos e em site próprio da EMPRESA LEILOEIRA.

8. DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA:
8.1. Ao final da venda de cada lote a Central Leiloes Ltda promov-

erá a emissão do contrato de compra e venda, bem como das notas 
promissórias referentes ao leilão, as quais serão assinadas imediata-
mente pelo vendedor e comprador. As notas fiscais referentes às vendas, 
que deverão ser emitidas pelos vendedores, bem como a nota fiscal da 
comissão de compra a ser emitida pela empresa leiloeira, serão efetua-
das posteriormente.

8.2. Ficam fazendo parte integrante do contrato de compra e venda 
todas as regras constantes neste regulamento, bem como outras que 
forem estabelecidas pelo leiloeiro durante o leilão.

“É proibida a reprodução em parte ou no todo”.
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MICROONDAS PHILCO 26 LITROS PORTA 
ESPELHADA BRANCO - 127 VOLTS

01
LOTE

FRITADEIRA ELÉTRICA SEM ÓLEO CADENCE 
2,6 LITROS + PANELA ELÉTRICA DE ARROZ 

MONDIAL 10 XÍCARAS

02
LOTE

FORNO ELÉTRICO DE BANCADA
BRITÂNIA 40L

03
LOTE



FRITADEIRA SEM ÓLEO 3,2L OSTER
MULTIFUNCIONAL - 127V

04
LOTE

MICROONDAS MIDEA 31 LITROS BRANCO 
ESPELHADO

05
LOTE

PANELA ELETRICA MONDIAL 6L 
15 RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS

06
LOTE



IMAGEM SAGRADA FAMILIA E IMAGEM
ESPIRITO SANTO DA GALERIA DAS FLORES

07
LOTE

PANELA DE PRESSÃO ELETRICA
ELECTROLUX 6L

08
LOTE

MICROONDAS BRASTEMP 32 LITROS
PAINEL INTEGRADO LCD

09
LOTE



REFRIGERADOR CONSUL 386L BRANCO

10
LOTE

REFRIGERADOR CONSUL 386L BRANCO

11
LOTE

FOGÃO 5 BOCAS MUELLER PRETO

12
LOTE



LAVADORA DE ROUPA BRASTEMP 12 KG 
BRANCA

13
LOTE

FORNO ELÉTRICO 10L 1050W BRITÂNIA 127V / 
MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS BRITÂNIA 

ALL IN ONE PRETO / CAFETEIRA ELÉTRICA
BRITÂNIA CP15 15 CAFÉS PRETO

14
LOTE

LAVADORA DE ROUPA BRSTEMP 12 KG 
BRANCA

15
LOTE



KIT CAMPING COM 2 COLCHONETES

16
LOTE

CARRINHO DE BEBÊ LITET CUBE 0-15KG + 
BICICLETA INFANTIL ARO 16 VERDEN

FOFYS ROSA

17
LOTE

FOGÃO INDUSTRIAL TRON 2 BOCAS COM 
FORNO BAIXA PRESSÃO - GRAFITE

18
LOTE



AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFEE 
12.000 BTU/H FRIO MONOFÁSICO

19
LOTE

AR-CONDICIONADO SPLIT PHILCO
12.000 BTUS

20
LOTE

AR-CONDICIONADO SPLIT PHILCO 
12.000 BTUS

21
LOTE



AR-CONDICIONADO SPLIT PHILCO
12.000 BTUS

22
LOTE

AR-CONDICIONADO SPLIT PHILCO
12.000 BTUS

23
LOTE

AR-CONDICIONADO SPLIT PHILCO
12.000 BTUS

24
LOTE



AR-CONDICIONADO SPLIT PHILCO
12.000 BTUS

25
LOTE

TANQUINHO LAVADORA ROUPAS
COLORMAQ NEW PIONEER 110V

26
LOTE

TANQUINHO COLORMAQ LCT 4,5KG

27
LOTE



TANQUINHO SUGGAR 7KG - TURBILHÃO 
MAX 

28
LOTE

TV SMART PHILCO 58” 4K FULL HD

29
LOTE

TV SMART SAMSUNG 60”

30
LOTE



TV SMART PHILIPS 58” 4K FULL HD

31
LOTE

CHOPEIRA INOX MEMO

32
LOTE

FRIGOBAR MIDEA 93L BRANCO

33
LOTE



CENTRO DE MESA WOLF PORCELANA
SCHIMIDT/ BOMBONIERE WOLF 

PORCELANA SCHIMIDT / JOGO DE 6 TAÇAS 
DE CHAMPANHE 

34
LOTE

COOKTOP ELETROLUX 4 BOCAS VIDRO 
TEMPERADO

35
LOTE

LIQUIDIFICADOR PHILIPS WALITA DAILY RI2112/91 - 
PRETO COM FILTRO 2 VELOCIDADES 600W / GRILL 
BRITÂNIA BPE02 REDONDO 1000W COM CHAPA - 

ANTIADERENTE COM COLETOR DE GORDURA  /
SECADOR DE CABELOS GA.MA ITALY LUMINA ÍON

MOTOR AC PROFISSIONAL VERMELHO 2000W 

36
LOTE



ASPIRADOR DE PÓ, EAS30, CINZA E PRETO, 
110V, ELECTROLUX / MULTIPROCESSADOR 

DE ALIMENTOS BRITÂNIA ALL IN ONE
PRETO 

37
LOTE

CHURRASQUEIRA ESMALTADA A BAFO  46CM 
/ LIQUIDIFICADOR ELECTROLUX

EXPRESSIONIST BLP50 2,1 LITROS 2
VELOCIDADES 900 W / CAFETEIRA 23 CAFÉS 

JARRA TÉRMICA CMX BLACK DECKER 127V

38
LOTE

SMART TV BRITÂNIA 32” PRETA

39
LOTE



SMART TV PHILCO 32´ HD LED, 2X HDMI, 
COM DOLBY AUDIO, PRETO

40
LOTE

SMART TV LG 43´ FULL HD, WIFI,
BLUETOOTH, HD

41
LOTE

SMART TV PHILCO 50”, 4K, LED, HDR10, 
HDMI/USB/WI-FI, DOLBY AUDIO, 

CONVERSOR DIGITAL, PRETO 

42
LOTE



BICICLETA COLLI DP. SUSP. A.26 36R 21M 
MASC ROSA NEON

43
LOTE

ADEGA PHILCO 24 GARRAFAS PRETA PH24 
- 127 VOLTS + VINHO FRISANTE BERNARDI E 

2 TAÇAS DE PLASTICO WORLDWINE + 
JAMESON WISKY + ABRIDOR DE VINHO

44
LOTE

CADEIRA DIRETOR ERGONÔMICA TELA 
MESH VERMELHA

45
LOTE



BICICLETAS MACOL NEW BIKE COM
MARCHA

46
LOTE

BICICLETA MASCULINA RIVERSIDE 500 
ARO 700C SHIMANO TOURNEY COM 7

VELOCIDADES

47
LOTE

BICICLETA MACOL NEW BIKE COM MARCHA

48
LOTE



BICICLETA MACOL NEW BIKE COM MARCHA

49
LOTE

LAVADORA DE ROUPAS ELECTROLUX 16KG

50
LOTE

FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 
534 L

51
LOTE



CHAPÉU DE BOIADEIRO AUTOGRAFADO 
POR MATO GROSSO E MATHIAS

52
LOTE

TELA DO ARTISTA LELLI DE ORLEANS E 
BRAGANÇA - TITULO: RAINFOREST II

ACRILICO E ÓLEO SOBRE TELA
(ANO 2019 - 40X30CM)

53
LOTE

BRINCO BALA DE PRATA

54
LOTE



PULSEIRA PONTAS SAFIRA

55
LOTE

ANEL DE OURO BRANCO COM PÉROLA

56
LOTE

BICICLETA INFANTIL FEMININA MACOL 
ARO 24 COM MARCHA 

57
LOTE



CAIXA PLÁSTICA PARA
FERRAMENTAS COM 1 BANDEJA TSTAK 

DWST17806 DEWALT

58
LOTE

POLTRONA DE COURO + TAPETE DE COURO

59
LOTE

CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA
TIJOLINHO MÉDIA

60
LOTE



FACAS ARTESANAIS DIRETO DE CANELA 
RIO GRANDE DO SUL

61
LOTE

FACAS ARTESANAIS DIRETO DE CANELA 
RIO GRANDE DO SUL

62
LOTE

CAIXA DE SOM JBL FLIP5 COM BLUETOOTH

63
LOTE



FREEZER VERTICAL 228L BRANCO

64
LOTE

CERVEJEIRA MAIS 5 TEMPERATURAS

65
LOTE

MICROONDAS 31 L 

66
LOTE



CHOPEIRA ELET MAXICOOL 5 L

67
LOTE

GALAXY WATCH 4BT 44MM

68
LOTE

MICROONDAS 32 L ESPELHADO

69
LOTE



ADEGA 24 GARRAFAS 

70
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MAQUINA DE CAFÉ AUTOMATICA 
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SMARTPHONE GALAXY A52 128GB

72
LOTE



ADIL
POTRO - MANGALARGA

PAI: BALÉ ACF

73
LOTE

XADREZ
POTRO - MANGALARGA

PAI: PRÊMIO DO OTNACER
MÃE: MADONA DA VASSOURAL

74
LOTE

ORION
POTRO - MANGALARGA
PAI: REGALO DA BRAIDO

MÃE: EURECA MANGABAIA

102
LOTE

Para quem procura qualidade, com genética de marcha, encontrou!
Excelente potro filho do Grande Campeão Nacional de Marcha, Balé ACF, sendo assim, neto do principal reprodutor 
da raça Mangalarga, Vermute ACF, em uma das mais belas matrizes do criatório de Renato Diniz Junqueira. Adil 
apresenta marcha de alto nível, com muita naturalidade e correção dos seus movimentos, aliado a um lindo conjunto 
de frente, expressivo, com linha superior muito correta e com boa forma de sua garupa, faz desse potro uma grande 
oportunidade de adquirir um exímio Mangalarga!

Lindo potro da geração 2020, filho do grande reprodutor Prêmio do Otnacer, pai de inúmeros campeões nacionais, 
e sua mãe, a campeoníssima e reprodutora chefe do projeto Beabsia, Madona do Vassoural, ou seja, produzido atra-
vés de um acasalamento altamente estudado, faz desse potro um animal diferenciado, pelas suas proporções de 
qualidade, com muita estrutura e correção de seus membros, aliado a um ótimo biotipo e nobreza de seu conjunto 
de frente, bem como sua marcha, avante com vigor nos movimentos e estabilidade corpórea! Potro para os mais exi-
gentes criadores e selecionadores

Lindo potro de pelagem Alazã Amarilha do consagrado criatório Haras Mangabaia, filho de dois grandes campeões 
Regalo da Braido X Eureca Mangabaia.
Potro que apresenta uma excelente qualidade de marcha, tendo futuro promissor nas provas de marcha, mangalar-
gada, cavalgada e provas funcionais.
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VENDA DE COBERTURA - RAÇA: MANGALARGA

UNIVERSO MABHERCULES DA JANGA

CASCATA JO VITRINE JF

XJAMBO DA SABAUNA CYNDERELLA MAB

SULAFRICANO DO VASSOURAL

BELA DO VASSOURAL e BRISA DO VASSOURAL
RAÇA: ANGLO NUBIANO

76
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A Beabisa e Haras MAB fazem a doação de uma cobertura do reprodu-
tor chefe da Fazenda Vassoural, Sulafricano do Vassoural um filho nada 
mais nada menos que Jambo da Sabaúna um dos principais reprodutores 
da raça com uma das matrizes mais consagrada da raça hoje Cynderela 
MAB que é irmã do Alecrim MAB que está desaparecido precocemente. 
 Sulafricano do Vassoural hoje é redentor dos títulos, Campeão da 
copa de marcha de Ribeirão Preto, segundo reservado campeão 
nacional cavalo jovem e segundo reservado campeão nacional de 
marcha cavalo jovem. Suas duas únicas apresentações em pista. 
É um cavalo que preenche todos os requisitos que buscamos em um ca-
valo de sela, com uma marcha diferenciada, cômodo, macio, progressivo, 
coordenado no seu movimento, sua morfologia se destaca pelo seu bióti-
po de cavalo de sela, pelos seus ângulos e proporções, sua nobreza, sua 
qualidade racial bem como o temperamento excepcional.

Duas cabritas Anglo-nubiana.
Bela do Vassoural 21009 - Data de nascimento: 13/03/2021. 
Brisa do Vassoural 21017 - Data de nascimento: 21/03/2021
Duas cabritas P.O com registro da raça Anglo-nubiana que se encontram com 8 meses de idade. Cabras essas muito bem 
caracterizadas racialmente, femininas e muito harmônicas. Que trazem em sua linhagem alta o bode  super boy evt dc que 
é irmão paterno da grande campeã nacional 2019, LARITA DC. Um lote desse veio para abrilhantar  qualquer cabanha.



19009 DO VASSOURAL
RAÇA: ANGLO NUBIANO
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VASSOURAL DIAMANTINA e VASSOURAL DORIANA
RAÇA: SANTA INÊS
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BIBI DO VASSOURAL e AMARA DO VASSOURAL
RAÇA: ANGLO NUBIANO

77
LOTE

Duas cabras ANGLO-NUBIANA.
Bibi do Vassoural 21003 - cabrita castanha repartida de branca - Data de nascimento: 08/01/2021.
Amara do Vassoural 20023 - cabrita azul e repartida de branca - Data de nascimento: 28/05/2020. 
Duas cabritas P.O com registro da raça anglo-nubiana, com pescoço bem lançado, excelente linha de dorso, bem delica-
das e femininas. Filhas do bode super boy evt dc, que é irmão paterno da grande campeã nacional 2019, LARITA DC. Não 
perca essa chance.

BODE ANGLO-NUBIANO .
19009 DO VASSOURAL – DATA DE NASCIMENTO: 01/08/2019.
Um lindo reprodutor da raça anglo-nubiana, bode esse que traz em suas características linhagem leiteira, uma excelente 
linha de dorso, membros muito bem implantado, aprumos muito bons e pescoço bem lançado. Um bode que vem para 
somar em qualquer cabanha.

Vassoural Diamantina 1333 - DATA DE NASCIMENTO: 08/07/2021.
Vassoural Doriana 1355 - DATA DE NASCIMENTO: 18/07/2021.
Duas lindas fêmeas jovens que estão com 4 meses. Com cabeça e orelha muito bem caracterizadas racialmente, linha 
de dorso excelente, membros bem implantados, pescoço bem lançado, muito delicadas e femininas. Que são filhas do 
Vassoural Royal, que traz em sua linha alta o Tingui Royal que foi um grande reprodutor na raça santa inês e na sua linha 
baixa traz simplesmente a vassoural cacau 250 que é um das melhores doadoras da vassoural.



VASSOURAL DUQUE 1321
RAÇA: SANTA INÊS

81
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VASSOURAL DUBAI 1357
RAÇA: SANTA INÊS

101
LOTE

VASSOURAL DAKOTA e VASSOURAL DRICA
RAÇA: SANTA INÊS

80
LOTE

Vassoural Dakota 1322 - DATA DE NASCIMENTO: 30/06/2021.
Vassoural Drica 1358 – DATA DE NASCIMENTO: 18/07/2021.
Duas lindas fêmeas jovens que estão com 4 meses. Com cabeça e orelha muito bem caracterizadas racialmente, linha de 
dorso excelente, membros bem implantados, pescoço bem lançado, muito delicadas e femininas que já demostra uma 
grande qualidade. Filhas do vassoural 922 que é filho do campeão nacional de 2015, TINGUI ESTADIO. Duas borregas 
para somar em qualquer cabanha.

VASSOURAL DUQUE 1321 - DATA DE NASCIMENTO: 29/06/2021.
Um lindo borrego castanho que está com 4 meses, borrego muito precoce, que tem uma excelente linha de dorso, pescoço 
bem implanto, orelhas e cabeça bem caracterizadas racialmente e com boa abertura de posterior. É filho do Vassoural 
Royal, que traz em sua linha alta o Tingui Royal que foi um grande reprodutor na raça santa inês e na sua linha baixa traz 
simplesmente a vassoural cacau 250 que é um das melhores doadoras da Vassoural.

BORREGO SANTA INÊS (MACHO).
VASSOURAL DUBAI 1357 - DATA DE NASCIMENTO: 18/07/2021.
Um lindo borrego preto que está com 4 meses, muito bem caracterizado racialmente, que já demostra que será um repro-
dutor de muita qualidade. Traz em sua linha alta o Vassoural 922 que é filho direto do Tingui Estádio, campeão nacional 
2015. Estamos disponibilizando um neto do campeão nacional.
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Sexo: MACHO • Reg: BRMG 3951 
Raça: NELORE PO • Nasc.: 08/11/2019 • Peso: 630 kg • PE: 38 cm

MGTe: 21,56 - Top: 5% (Genômica) | iABCZ: 24,89 - Deca: 1 (Genômica)

BERLOQUE DA BONSREM ARMADOR

RIENA DA BEABISA GANDULA COL

XZAPP DA BEABISA PAMMY DA BEABISA

BERTOLINO DA BEABISA

Reprodutor de destaque da geração 2019 da Beabisa que estará disponível 
no leilão AEV. Impressiona pela sua carcaça frigorífica moderna, linha dorso 
lombar comprida e bem revestida, costelas profundas e largas, posterior com 
excelente revestimento muscular. Possui avaliação genética consistente, prin-
cipalmente para as características de crescimento, maternas e reprodutiva. 
Data de Nascimento: 08/11/2019 (24 meses)
Genealogia: Zapp Beabisa X Berloque Bons.
Avaliação Genética ANCP: 21,56 TOP 5% para MGTe (Genômica).
Avaliação Genética PMGZ: 24, 89 DECA 1 para iABCZ (Genômica).
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Sexo: MACHO • Reg: BRMG 3566 
Raça: NELORE PO • Nasc.: 25/10/2018 • Peso: 695 kg • PE: 39 cm

MGTe: 11,59 - Top: 28% (Genômica) | iABCZ: 5,84 - Deca: 3 (Genômica)

BARUN POI DA NJOPREM RICKET

PRINCESKA DA BEABISA GANDAKI POI FIV OT

XTEODORO DA BEABISA JANDAKI IMP OT

ATILIO DA BEABISA

Equilíbrio = Raça + Funcionalidade + Produtividade. 
Data de Nascimento: 25/10/2018 
CE: 39 cm 
Peso: 695 kg 
Avaliação Genética ANCP: 11,59 TOP 28% para MGTe (Genômica) 
Avaliação Genética PMGZ: 5,84 DECA 3 para iABCZ (Genômica)
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BEZERRO 7 MESES
RAÇA: 1/2 ANGUS

PESO: 200 KG
FAZENDA NOVA

85
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PACOTE COM 40 DOSES DE SÊMEN

BANGUE DA ESTIVAINDIO DA ESTIVA

QUIRANA D TABARANA DA ESTIVA

XARIES FIV AJCF MIRAGE DA ESTIVA

LOKI PORANGABA

PACOTE COM 20 DOSES DE SÊMEN

ARCANJO PORANGABASUDAO

RUTINA ROTA FIV DA ESTIVA

XVELUDO-E BELEZA PORANGABA

FAMOSO PORANGABA
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PACOTE COM 100 DOSES DE SÊMEN

LAKREE POI DA ZEB VRKARVADI IMP

ASHOKA IMP MARNA DA BO

XCHAKKAR RUPIA POI CS

VASUVEDA POI CS



BICICLETA SOUTH ARO 26 MTB
18 MARCHAS COR PRETA
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BICICLETA SOUTH ARO 26 MTB
18 MARCHAS COR PRETA
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BICICLETA SOUTH ARO 26 MTB
18 MARCHAS COR PRETA
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ADEGA CLIMATIZADA ELECTROLUX
TENSÃO 127V 66 LITROS
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CAFETEIRA NESPRESSO ESSENZA
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CHOPEIRA ELÉTRICA BENMAX MAXI
COOOLER BIVOLT 110/220V COR PRETA
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COELHO
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COELHO
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COELHO

94
LOTE



CACHORRO FOX PAULISTINHA
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CACHORRO FOX PAULISTINHA
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DAY CARE + RAÇÃO DE CACHORRO

97
LOTE



ADUBAÇÃO DE 20 HECTARES DE
TRATAMENTO NUTRICIONAL

COMPLEMENTAR
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JÓIA RODINI JOALHERIA
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TV 65” SAMSUNG CRYSTAL UHD AU8000
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MICROONDAS E GRILL BRASTEMP
32 LITROS 127V COR INOX

103
LOTE

KIT CACHAÇA CORONEL (6 GARRAFAS)
R$ 15.000,00

15000
LOTE

IMAGEM NOSSA SENHORA APARECIDA

105
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