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01. Galante Formoso 2s  - cobertura 02. Juventus caxambuense - cobertura 03. maraba leGat de alcatéia - cobertura

04. Favacho Zoomp - embrião 06. maravilha rrc - embrião05. Fibra são pedro - óvulo

Relação de lotes

Coberturas - embriões - Óvulos



Premiações:
• 1º Prêmio Cavalo Adulto da Raça - Salvador/BA 04/2017 • Campeão dos Campeões Cavalo Adulto de Marcha - Salvador/BA 04/2017 • Campeão Cavalo Adulto da Categoria - Salvador/BA 04/2017

• Campeão Cavalo de Marcha - Salvador/BA 04/2017 • Campeão Potro Mirim da Categoria - Limoeiro/PA 08/2013 • Campeão Potro Mirim da Categoria - Maceió/AL 05/2013
• Campeão Potro Mirim da Categoria - Limoeiro/PE 03/2013 

Pai, estanho de alcatéia

Avô materno, tigrão Kafé

estanho de alcatéia 

(Pavão do Morro Queimado x Braúna de Alcatéia)

negra de alcatéia 

(Tigrão Kafé x Argônia Itambi da Stellamaris)

Vendedor: Haras ETAN

Galante FoRmoso 2s - CobeRtuRa unitáRia01

https://youtu.be/LpGbma3xKr0


Premiação:
• Campeão Potro Mirim da Categoria - Bragança Paulista/SP 10/2016

Pai, delete Caxambuense

Mãe, Xangrilá Caxambuense

delete caxambuense 

(Comboio do Expoente x Zita Caxambuense) 

xangrilá caxambuense 

(Ara Sabiá x Princesa do J. Granado)

Vendedor: Haras ETAN

Juventus CaXambuense - CobeRtuRa unitáRia02

https://youtu.be/nsRtcvbYLOA


Premiações:
• Res. Campeã Cavalo Júnior de Marcha - Recife/PE 11/2019 • Res. Campeão Cavalo Júnior da Categoria - Recife/PE 11/2019 • Campeão Cavalo Júnior de Marcha - Conceição da Feira/BA 10/2019

• Res. Campeão dos Campeões Cavalo Adulto de Marcha - Mairi/BA 09/2019 • Campeão Cavalo Júnior de Marcha - Mairi/BA 09/2019 • Res. Campeão  Potro Mirim da Categoria - João Pessoa/PB 09/2018
• 1º Prêmio Potro Mirim da Categoria - Gravatá/PE 06/2018 • Campeão Potro Jovem da Categoria - Maceio/AL 05/2018 • Res. Campeão Potro Jovem da Raça - Maceio/AL 05/2018

• Campeão Potro Jovem da Categoria - Aracaju/SE 04/2018 • 1º Prêmio Potro Mirim da Categoria - Camaragibe/PE 03/2018 • Res. Campeão Potro Mirim da Categoria - Porto de Galinhas/PE 10/2017 

Pai, iate de alcatéia

Avô materno, Favacho estanho

iate de alcatéia
Lótus da Catimba x Rosa do Farol

maraba Gaivota
Favacho Estanho x Negra da Santa Esmeralda

Vendedor: Haras Maraba

maRaba leGat de alCatéia - CobeRtuRa unitáRia03

https://youtu.be/gHw9LeV997E


Embrião por monarca de alcatéia

Favacho estanho 

(Favacho Quaciente x Favacho Sina) 

baetira da baetyba 

(TAC)

Vendedor: Haras Teixeira

FavaCho Zoomp - embRião04

https://youtu.be/zaOltoHU814


Premiações:
• Res. Campeã Égua Adulta da Categoria - Barra do Piraí/RJ 09/2015 • Res. Campeã Égua Adulta de Marcha - Barra do Piraí/RJ 09/2015

• 1º Prêmio Égua Adulta de Marcha - Papucaia/Cachoeiras de Macacu/RJ 03/2015 • Res. Campeã Égua Jovem de Marcha - Cachoeiras de Macacu/RJ 06/2013 

Pai, abrigo d2

Mãe, sinira do berma

abrigo d2 

(Ringo D2 x Dançarina da Invernada Grande)

sinira do berma 

(Nobre de Santa Lúcia x Sansira Guil Berma)

Vendedor: Haras do GG

FibRa são pedRo - Óvulo05

https://youtu.be/udQ4JohmVp8


Premiações:
• Campeã Égua Jovem da Categoria - Fortaleza/CE 09/2017 • Campeã Égua Jovem de Marcha - Fortaleza/CE 09/2017 • Res. Campeã das Campeãs Égua Adulta de Marcha - Fortaleza/CE 09/2017 • Res. Campeã Égua Jovem da Categoria - João Pessoa/PB 09/2017

• Res. Campeã Égua Jovem da Categoria - Limoeiro/PE 08/2017 • Res. Campeã Égua Jovem de Marcha - Limoeiro/PE 08/2017 • Res. Campeã Égua Adulta da Raça Adulto - Marchador Ideal - Limoeiro/PE 08/2017 • Campeã Égua Jovem da Categoria - Gravata/PE 05/2017
• Campeã Égua Jovem de Marcha - Gravata/PE 05/2017 • Res. Campeã das Campeãs Égua Adulta de Marcha Adulto - Gravata/PE 05/2017 • Res. Campeã Égua Júnior da Categoria - Jacareí/SP 09/2016 • Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - Jacareí/SP 09/2016

• Res. Campeã Potra Júnior da Categoria - Cruzília/MG 06/2015 • Campeã Jovem Potra da Categoria - Jacareí/SP 03/2015 • Res. Campeã Égua Jovem da Raça - Jacareí/SP 03/2015 

Embrião por Juiz de Alcatéia

Data: 31/07/19 
Receptora: Brisa da Maroni 

Data: 19/08/19  
Receptora Gênova Camará

Estanho de Alcatéia 

(Pavão do Morro Queimado x Braúna de Alcatéia) 

Rosinha Elfar
 (Agadez do Quociente x Famosa AF)

Vendedor: Haras Teixeira

MArAvilhA rrC - eMbrião06

https://youtu.be/1yvbDEl3X5U


07. bia do volta 

14. GaleGo do etan

22. Graça do etan 50% 21. Goma do etan 

29. maraba invocada 50% 

10. estrela do etan 50% 

17. Genuína do etan 50% 

25. GriFe do etan 

32. maraba malévola 50% 

08. croácia do colorado 

15. Garoa do etan 

23. GraFite do etan 50% 

30. maraba luma 50% 

11. FaGulha do etan 

18. GinGa do etan 

26. horla rrc 

34. maraba música 50% 33. maraba malvada 50% 

09. dinastia do etan 50% 

16. Gata do etan 50% 

24. GranFina do etan 50% 

31. maraba maestro 50% 

12. FoFura do etan 50% 

19. Glória do etan

27. hortaliça do etan 50% 

35. maraba nalu do colibri 50% 

13. Gádiva do etan 50% 

20. Goiaba do etan 50% 

28. maraba ebulição 

36. maraba odessa 50% 37. maraba oZZy 38a.  maraba príncipe 38b. maraba pirata 

Relação de lotes - animais



aCompanha o lote potRa Filha de Galante FoRmoso 2s
lote 3 em 1

Prenhez por Galante Formoso 2s

orfeu cF da sercore 

(Pégaso Traituba x Atlantida Kafé da Panorama) 

vip do volta 
(Diamante do Calambau x Jóia do Volta)

Fêmea

20/03/2009

Vendedor: Haras ETAN

bia do volta07

Sua filha por Galante Formoso 2s

https://youtu.be/eRTkuBvv5vQ


Premiações:
• Res. Campeã Potra Maior - Gravatá/PE 05/2010 • Res. Campeã Potra Jovem da Raça - Gravatá/PE 05/2010 • Campeã Potra Maior - Maceió/AL 05/2010 • Res. Campeã Potra Jovem da Raça - Maceió/AL 05/2010 • Res. Campeã Potra Júnior - Recife/PE 04/2010 
• Res. Campeã Potra Jovem da Raça - Limoeiro/PE 03/2010 • Campeã Potra Jovem - Recife/PE 10/2009 • Res. Campeã Potra Jovem da Raça - Recife/PE 10/2009 • Campeã Potra Jovem - Limoeiro/PE 09/2009 • Res. Campeã Jovem da Raça - Limoeiro/PE 09/2009

• Campeã Jovem da Raça - Salvador/BA 04/2009 • Campeã Potra Mirim - Salvador/BA 04/2009 

Prenhez por eldorado da boa terra

radar de anchieta 

(Mago de Anchieta x Barra Ditadora) 

madona do colorado 

(TAC)

Fêmea

13/04/2008

Vendedores: Haras Maraba e Haras EMP

CRoáCia do ColoRado08

https://youtu.be/m_8rwxqrmg0


Pai, Galante Formoso 2s

Avô materno, pavão do morro Queimado

Galante Formoso 2s 

(Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

Galera de alcatéia 

(Pavão do Morro Queimado x Rosa do Farol)

Fêmea

16/12/2015

Vendedor: Haras ETAN

dinastia do etan 50%09

https://youtu.be/vIFx4Lq18dc


Prenhez por 
delírio do etan

Galante Formoso 2s
 (Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

Grife rrc 

(Seiko LJ x Banda da Esperança)

Fêmea

12/01/2016

Vendedor: Haras ETAN

estRela do etan 50%10

Pai, Galante Formoso 2s

https://youtu.be/4v7c88ykAIE


Pai, Galante Formoso 2s

Avô paterno, estanho de alcatéia

Galante Formoso 2s 

(Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

brasinha do etan
 (Quissabió da Today x Brasinha JEA)

Fêmea

13/04/2018

Vendedor: Haras ETAN

FaGulha do etan11

https://youtu.be/HQHvwPP5Mi8


Pai, Galante Formoso 2s

Avô paterno, estanho de alcatéia

Galante Formoso 2s 

(Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

bailarina do etan 

(Universal da Santa Esmeralda x Turbina do Porto Palmeira)

Fêmea

25/11/2017 

Vendedor: Haras ETAN

FoFuRa do etan 50%12

https://youtu.be/IjcMzISKGa0


Pai, Galante Formoso 2s

Mãe, uba uba elfar

Galante Formoso 2s 

(Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

uba-uba elfar
(Romeiro da Today x Oba-Oba Elfar)

Fêmea

15/09/2018

Vendedor: Haras ETAN

Gádiva do etan 50%13

https://youtu.be/EHwTIcKM8h0


Pai, Galante Formoso 2s

Avô materno, Fator da Cavarú-Retã

Galante Formoso 2s 

(Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

alameda de três corações 

(Fator da Cavarú-Retã x Roleta de Três Corações)

Macho

06/12/2018

Vendedor: Haras ETAN

GaleGo do etan14

https://youtu.be/VG1_kAKxCdQ


MARCHA PICADA

Pai, Galante Formoso 2s

Avô paterno, estanho de alcatéia

Galante Formoso 2s 

(Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

caxambu Jornalista 

(Holofote de São Lourenço x Amado Estréia)

Fêmea

15/11/2018

Vendedor: Haras ETAN

GaRoa do etan15

https://youtu.be/COeWhXpkro4


Pai, Galante Formoso 2s

Avô materno, Raybam da santa esmeralda

Galante Formoso 2s 

(Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

edinha da Flor do cajueiro 

(Raybam da Santa Esmeralda x Cravina de Inhaúma)

Fêmea

05/01/2019

Vendedor: Haras ETAN

Gata do etan 50%16

https://youtu.be/gEBY3QRH6B4


Pai, Galante Formoso 2s

Mãe, Grife RRC

Galante Formoso 2s 

(Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

 Grife rrc 

(Seiko LJ x Banda da Esperança)

Fêmea

30/12/2018

Vendedor: Haras ETAN

Genuína do etan 50%17

https://youtu.be/KfKQxFn8uC0


Pai, Galante Formoso 2s

Avô materno, Galante do expoente

Galante Formoso 2s 

(Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

amanda do etan 

(Galante do Expoente x Hortaliça do Expoente)

Fêmea

21/11/2018

Vendedor: Haras ETAN

GinGa do etan18

https://youtu.be/_OdblyvQqxk


Pai, Galante Formoso 2s

Avô materno, oba-oba elfar

Galante Formoso 2s
Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia

uba-uba elfar
Romeiro da Today x Oba-Oba Elfar

Fêmea

12/01/2019

Vendedor: Haras ETAN

GlÓRia do etan 50%19

https://youtu.be/FYtqrrCvUhU


Pai, iate de alcatéia

Avô paterno, lótus da Catimba

iate de alcatéia 

(Lótus da Catimba x Rosa do Farol) 

xacrete da santa esmeralda 

(Raybam da Santa Esmeralda x Madrinha da Vandja)

Fêmea

15/10/2018

Vendedor: Haras ETAN

Goiaba do etan 50%20

https://youtu.be/zzxbDpQIQjQ


MARCHA PICADA

Pai, Galante Formoso 2s

Avô paterno, estanho de alcatéia

Galante Formoso 2s 

(Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

caxambu Jornalista
 (Holofote de São Lourenço x Amado Estréia)

Fêmea

15/12/2018

Vendedor: Haras ETAN

Goma do etan21

https://youtu.be/TrJsM9UkxIM


Pai, Galante Formoso 2s

Mãe, Grife RRC

Galante Formoso 2s 

(Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

Grife rrc 

(Seiko LJ x Banda da Esperança)

Fêmea

22/12/2018

Vendedor: Haras ETAN

GRaça do etan 50%22

https://youtu.be/CZXqNvnbF1c


Pai, Galante Formoso 2s

Avô paterno, estanho de alcatéia

Galante Formoso 2s 

(Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

natali do samam 

(Zinabre da Coxilha Grande x Ungria Marimbá)

Macho

30/08/2018

Vendedor: Haras ETAN

GRaFite do etan 50%23

https://youtu.be/qJBjHly-MQI


Pai, Galante Formoso 2s

Avô materno, Galante do expoente

Galante Formoso 2s 

(Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

amanda do etan 

(Galante do Expoente x Hortaliça do Expoente)

Fêmea

04/09/2018

Vendedor: Haras ETAN

GRanFina do etan 50%24

https://youtu.be/m0qErri25mM


Pai, Galante Formoso 2s

Mãe, Grife RRC

Galante Formoso 2s 

(Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

Grife rrc 

(Seiko LJ x Banda da Esperança)

Fêmea

29/09/2018 

Vendedor: Haras ETAN

GRiFe do etan25

https://youtu.be/lodH9P1Hdtk


Avô materno, original de santa lúcia

original do passo Fino 

(Seiko LJ x Destaque Honra) 

lambada Kafé 

(Original de Santa Lúcia x Folia Kafé)

Fêmea

21/10/2008

Vendedor: Haras RS

hoRla RRC26

https://youtu.be/jdSXJ_BXb_E


Pai, Galante Formoso 2s

Avô paterno, estanho de alcatéia

Galante Formoso 2s 

(Estanho de Alcatéia x Negra da Aldeia) 

brasinha do etan
(Quissabió da Today x Brasinha JEA)

Fêmea

17/12/2019

Vendedor: Haras ETAN

hoRtaliça do etan 50%27

https://youtu.be/H53rh-QBClE


Premiações:
• 1º Prêmio Égua Jovem Marcha - Arapiraca/AL 09/2014 • Res. Campeã Égua Jovem da Categoria - Arapiraca/AL 09/2014

• 1º Prêmio Égua Adulta da Categoria - Limoeiro/PE 09/2014

Prenhez por eldorado da boa terra

a.r dorurado 

(Licor G.P x Dança da Navacerrada) 

califórnia do desempenho 

(Faria Fantoche x Alegoria do Desempenho)

Fêmea

15/10/2009

Vendedor: Haras Maraba

maRaba ebulição28

https://youtu.be/BqzGDIWvAPk


Prenhez por eldorado da boa terra 

Quisabió da today 
(Alegre da Today x Lais da Today) 

maraba bibi 
(Almanaque da Cachoeira x Xepa Kafé)

Fêmea

27/02/2013

Vendedor: Haras Maraba

maRaba invoCada 50%29

Mãe, maraba bibi

https://youtu.be/vVK7RN0B0bo


Pai, Kamikaze do mZC

Mãe, luma do Cartel

Kamikaze do mZc 

(Favacho Diamante x Sapoti do Aeroporto) 

luma do cartel 
(Tigrão Kafé x Derivada do Cartel)

Fêmea

21/01/2017

Vendedor: Haras Maraba

maRaba luma 50%30

https://youtu.be/2EEE-V6qY7g


Pai, Galeão RRC

Mãe, maraba ilíada

Galeão rrc 
(Jabuti da Mandassaia x Ciranda do Trabanda) 

maraba ilíada 

(Vermute JEA x Jóia da Sertna)

Macho

30/07/2017

Vendedor: Haras Maraba

maRaba maestRo 50%31

https://youtu.be/_GRrf5SMLOc


Pai, Galeão RRC

Mãe, maraba indonésia

Galeão rrc 

(Jabuti da Mandassaia x Ciranda do Trabanda) 

maraba indonésia 

(Vermete JEA x Justiça Paraíso da Sertã)

Fêmea

05/10/2017

Vendedor: Haras Maraba

maRaba malévola 50%32

https://youtu.be/PCnTTvCOVr8


Pai, Galeão RRC

Mãe, maraba ebulição

Galeão rrc 

(Jabuti da Mandassaia x Ciranda do Trabanda) 

maraba ebulição 

(A.R Dourado x Califórnia do Desempenho)

Fêmea

19/08/2017

Vendedor: Haras Maraba

maRaba malvada 50%33

https://youtu.be/H--eaqDQBbk


Mãe, maraba bibi

lótus do paraíso das águas 
(Quebranto Recanto Alegre x Negra da Santa Esmeralda)

maraba bibi 
(Almanaque da Cachoeira x Xepa Kafé)

Fêmea

04/01/2017

Vendedor: Haras Maraba

maRaba músiCa34

Prenhez por eldorado da boa terra

https://youtu.be/hD_b6bUthsM


Pai, iate de alcatéia

Avô paterno, lótus da Catimba 

iate de alcatéia 
(Lótus da Catimba x Rosa do Farol) 

eloísa de alcatéia 

(Pavão do Morro Queimado x Rosa do Farol)

Fêmea

13/09/2018

Vendedor: Haras Maraba

maRaba nalu do ColibRi 50%35

https://youtu.be/gP8n9j4hQ0A


Pai, Galeão RRC

Mãe, ingá do bamdolim

Galeão rrc 

(Jabuti da Mandassaia x Ciranda do Trabanda) 

ingá do bamdolim 

(Rítmo da Santa Esmeralda x Amada do Bandolim)

Fêmea

12/10/2019

Vendedor: Haras Maraba

maRaba odessa 50%36

https://youtu.be/ztZPVp_xqJI


Pai, eldorado da boa terra

Mãe, maraba Jasmine

eldorado da boa terra 

(Pavão do Morro Queimado x Colômbia do Quociente) 

marba Jasmine 

(Fantoche do Nilo x Cróacia do Colorado) 

Macho

11/02/2019

Vendedor: Haras Maraba

maRaba oZZy37

https://youtu.be/mqe79HHbtSI


Pai, maraba legat de alcatéia

Mãe, Jóia da sertã

maraba legat de alcatéia 

(Iate de Alcatéia x Maraba Gaivota) 

Jóia da sertã 

(Retrato da Ogar x Alteza Sertã do Paraíso) 

Macho 

05/01/2020

Vendedor: Haras Maraba

a - maRaba pRínCipe 38

https://youtu.be/mI73GjWm4W8


Pai, maraba legat de alcatéia

Avó materna, brasa da encruzilhada

maraba legat de alcatéia 

(Iate de Alcatéia x Maraba Gaivota) 

brasinha Guariroba 

(Extrato do MInatto x Brasa da Encruzilhada)

Macho 

09/01/2020

Vendedor: Haras Maraba

b - maRaba piRata38

https://youtu.be/U7aDdjLoIDY


1 - DA DATA E FORMA DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO
O Remate será realizado no dia 19 de ABRIL de 2020, com início às 
20:30 h (vinte horas e trinta minutos ), sendo os lotes apresentados pelo 
Canal Terraviva . O valor do lance final, quando da batida do martelo, 
multiplicado por 30 (trinta) será o valor total do lote apregoado.

2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Em 30 (trinta) parcelas, sendo 02 (duas) parcelas à vista no ato do 
negócio, 28 (vinte e oito) parcelas mensais fixas sem correção, vencíveis 
a cada 30 dias, até o término do contrato, totalizando 30 parcelas.

3 - COMISSÕES E TAXAS DE INSCRIÇÃO
Do comprador será cobrada a comissão de 8,5% (oito e meio por cento), 
sob o valor da batida do martelo a ser paga à vista, conforme orientação 
que será passada pela PUPIO LEILÕES quando dos acertos de contas 
com os respectivos compradores. Dos vendedores, será cobrada a 
comissão de 8,5% (oito e meio) por cento, sob o valor da batida do mar-
telo, mais a taxa de inscrição de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) por lote .
No caso de venda de 100% (cem por cento) de um animal, onde existam 
dois vendedores (sócios) e um dos sócios se interessar em comprar a 
parte colocada a venda, a taxa de inscrição será cobrada integralmente 
do sócio vendedor, as comissões, tanto do comprador quanto do vende-
dor, serão cobradas sob o valor da batida do martelo.
Na eventualidade do arrematante do leilão presencial, on line ou virtu-
al, não observar seu compromisso de compra, caso haja o cancelamen-
to, poderá o Leiloeiro Oficial e a Empresa Leiloeira, designados, se 
valer da prerrogativa legal dos artigos 39 e 40, do decreto 21.981, de 
19/10/1932, emitindo Certidão/Boleto, com força de título para co-
brança de comissões de 8,5% (oito e meio por cento) mais a taxa de 
inscrição no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

4 - CADASTROS ANTECIPADOS
Por tratar-se de evento não presencial, é obrigatória a efetivação an-
tecipada dos cadastros dos interessados senhores compradores junto 
à Empresa Leiloeira, sem os quais a mesma não estará credenciada a 
acatar lances dos respectivos participantes.
O cadastro de participante da PUPIO LEILÕES é gratuito. Para usufruir 
dos serviços da PUPIO Leilões, o INTERESSADO, deverá antecipada-
mente aceitar as obrigações deste Contrato de Adesão de usuári-

os para acesso a PUPIO LEILÕES “ ON LINE” OU “ VIRTUAL”, assim 
como preencher completamente seus dados cadastrais. O cadastro de 
PARTICIPANTE, dependerá da confirmação da PUPIO LEILÕES através 
de envio de email e de sua aprovação pela equipe administrativa da 
PUPIO LEILÕES e está disponível para pessoas físicas e jurídicas, mas 
reserva-se o direito de cancelar o registro de PARTICIPANTE a qualquer 
tempo, ao seu critério, assegurando o sigilo quanto a este procedimen-
to.Os PARTICIPANTES registrados na PUPIO LEILÕES autorizam expres-
samente a verificação de sua idoneidade junto aos diversos serviços de 
proteção ao crédito.
4.1 - LOCAL DE CADASTRAMENTO
Os cadastros deverão ser feitos pelo site www.pupioleiloes.com.br , 
enviar também email à PUPIO Leilões cópia do CPF, RG, comprovante 
de endereço e comprovante de renda, referência bancária e pessoal.
É de total responsabilidade do PARTICIPANTE a veracidade das infor-
mações preenchidas no cadastro, assim como a sua atualização, para 
fins de assegurar a realização dos negócios. O uso das informações 
fornecidas pelo PARTICIPANTE na PUPIO LEILÕES está regulado pela 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE. O usuário, desta forma, concede a PUPIO 
LEILÕES a autorização para uso destas informações, que serão utiliza-
das exclusivamente para a consecução dos objetivos da PUPIO LEILOES.

5 - APROVAÇÃO DOS CADASTROS
A critério dos vendedores ou da PUPIO LEILÕES, os senhores compra-
dores que não apresentarem referências pessoais, bancárias ou doc-
umentos exigidos no item 4.1 - não estarão aptos a participarem do 
leilão.

6 - AVALISTAS
Assiste aos vendedores o direito de solicitar avalista de seu conhec-
imento desde que manifeste esta exigência ao escritório da PUPIO 
LEILÕES antes que seja feita a liberação dos animais para entrega aos 
senhores compradores, ficando a aprovação do nome indicado a exclu-
sivo critério do vendedor.

7 - DOCUMENTAÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DAS VENDAS
Configurada a venda pela batida do martelo, conforme Cláusula 4,5 e 
6 deste Regulamento, à PUPIO LEILÕES estará encaminhando aos sen-
hores compradores os Contratos de Compra e Venda e respectiva Nota 
Promissória e Boleto Bancário, para o endereço constante do cadastro 
fornecido, documentação que deverá ser assinada e prontamente de-
volvida ao escritório da PUPIO LEILÕES.
7.1 - PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM LANCE ON LINE E VIRTUAL
Dado o lance e batido o martelo, considerar-se-a aceita a proposta nos 
moldes do artigo 427 do CC/02 com anúncio do promitente comprador 

pelo Leiloeiro Oficial.
Com efeito, as partes reger-se-ão por normas gerais constantes neste 
Regulamento do Leilão bem como pelo instrumento Particular de Con-
trato e de Compra e Venda com Reserva de Domínio, este último em 
apartado, mas parte integrante deste.
A PUPIO LEILÕES, compromete-se no prazo máximo de 3 (três) dias en-
viar as 3 (três) vias do Contrato de Compra e Venda de Animal/Produto 
com a respectiva Nota Promissória com valor total do débito ao en-
dereço cadastrado do comprador.
Ficando o comprador comprometido no prazo máximo de 10 (dez) dias 
da realização do leilão, remeter as 3 vias do Contrato de Compromisso 
de Compra e Venda de Animal/Produto á PUPIO Leilões.

8 - NOTAS FISCAL/ICMS
O ICMS devido na origem (Estado de origem do animal) é de respons-
abilidade do vendedor, entretanto o comprador deverá fornecer o seu 
numero de inscrição de produtor rural, caso não forneça o valor do ICMS 
será de responsabilidade do comprador.
8.1 - A nota fiscal referente à compra do animal será emitida pelo vend-
edor, na forma abaixo.
Como o leilão é financiado pelo vendedor, o valor da nota fiscal a prin-
cipio será emitido sob o valor da 1a (primeira) parcela. Para obter a nota 
fiscal no valor total da compra se faz necessário à quitação do saldo.
8.2- DO CADASTRO DE CONTRIBUINTE
Os senhores compradores deverão apresentar ao escritório da PUPIO 
LEILÕES seu número de inscrição no Cadastro de Contribuintes do 
CNPJ para fins de emissão das respectivas Notas Fiscais de Venda. A 
não apresentação acarretará ao comprador o ônus do pagamento do 
ICMS, calculado sobre o valor total da venda, e que deverá ser recolhido 
previamente à liberação dos animais, pelos responsáveis e mediante 
depósito antecipado com comprovação de recebimento do respectivo 
valor em conta corrente indicada pela PUPIO LEILÕES aos senhores 
compradores.
8.3 - DO ICMS SOBRE O FRETE
Os senhores compradores são os responsáveis quando for o caso de 
exigência legal, pelo recolhimento do ICMS sobre o frete dos animais 
adquiridos, correspondente ao transporte dos mesmos desde sua ori-
gem até o destino indicado, devendo o mesmo ser recolhido, de acordo 
com a Legislação Vigente pertinente a cada Estado respectivo, pelo 
responsável sobre a contratação dos fretes, antes da liberação dos 
mesmos, e mediante pagamento com comprovação de recebimento em 
conta corrente indicada pela PUPIO LEILÕES aos senhores compradores.

9 - LIBERAÇÕES DOS ANIMAIS
Os animais adquiridos somente serão liberados para retirada física e 
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entrega aos senhores compradores, após a assinatura dos contratos 
e respectiva Nota Promissória e recebimento destes documentos pelo 
escritório da PUPIO LEILÕES, conforme cláusula 7 acima, bem como de-
pois de confirmado os créditos, nas respectivas contas corrente indica-
das pela PUPIO LEILÕES, dos valores correspondentes às comissões de 
compra e da primeira parcela do sinal do negócio efetivado, de acordo 
com as Cláusulas 2 e 3 deste Regulamento, bem como daqueles descri-
tos na Cláusula 8, 8.1 e 8.2 acima, quando for o caso.

10 - da RetiRada dos animais
Uma vez cumprido o acima descrito na Cláusula 9 deste Regulamento, 
os senhores compradores poderão retirar os animais adquiridos nos 
endereços dos Haras dos vendedores, sendo de responsabilidade dos 
respectivos senhores compradores os riscos do transporte dos mesmos 
desde a origem até seus destinos.

11 - FRete: o FRete é de responsabilidade dos senhores COMPRA-
DORES. Após o cumprimento da cláusula 9 deste regulamento, os an-
imais estarão aptos a serem retirados pelos senhores compradores. A 
PUPIO LEILÕES não se responsabiliza pelo frete e entrega dos animais, 
entretanto forneceremos aos senhores compradores telefones e conta-
tos dos transportadores.

12 - embRiÕes Gestados, embRiÕes a ColetaR e Óvulos. 
Os serviços técnicos e profissionais na coleta de embrião e a consequente 
transferência para a receptora são de responsabilidade do vendedor.
A receptora será fornecida pelo vendedor, devendo a mesma ficar à sua 
disposição após o desmame do produto, pois a receptora não faz parte 
do lote.
12.1 - EMBRIÕES A COLETAR - O vendedor deverá disponibilizar, às 
suas expensas o sêmen a ser utilizado na inseminação da doadora, con-
siderando-se a escolha do comprador sobre as opções apresentadas no 
catálogo do evento ou ainda oferecidas quando da realização do pregão 
mediante anúncio público do leiloeiro.
12.2 - ÓVULOS - O garanhão a ser utilizado deverá ser escolhido pelo 
comprador, que se responsabilizará pelo envio do sêmen até a central de 
transferência indicada pelo vendedor, quantas vezes forem necessárias, 
sem nenhuma responsabilidade do vendedor quanto aos custos nesta 
operação, inclusive o valor do próprio sêmen.
12.3 - EMBRIÕES A COLETAR OU ÓVULOS - Após o recebimento do 
sinal, bem como da parcela vencível com 30 (trinta) dias, o vendedor se 
obriga a disponibilizar ao comprador a receptora prenha em no máximo 
12 (doze) meses.
12. 4 - Em não sendo cumprido o prazo de 12 (doze) meses constan-
tes da cláusula 12.3 e tendo o comprador cumprido com todas as suas 

obrigações de pagamentos, fica a critério deste a opção de cancelar o 
negócio, devendo ser ressarcido pelo vendedor do valor pago e respecti-
vas despesas de comissão de compra, devidamente corrigidos, ou ainda 
dar a este um novo prazo para entrega do embrião gestado.
12.5 - O comprador poderá fazer o pagamento pelas condições normais 
do leilão ou da seguinte forma: 2 parcelas e a comissão deverão ser 
pagas á vista, no ato do negócio, 2 (duas) parcelas com 30 dias e o 
saldo devedor, deverá ser pago em 5 parcelas, após 60 (sessenta) dias 
de gestação, através de laudo comprobatório de prenhes assinado pelo 
médico veterinário responsável pela Central de Transferência de Em-
briões do vendedor.

13 - iRRevoGabilidades das vendas
As vendas realizadas no presente remate são irrevogáveis e irre-
tratáveis, não podendo o comprador recusar o animal ou solicitar re-
dução de seu preço, conforme Legislação do Código Civil Brasileiro.

14 - Responsabilidades sobRe os animais
Serão de responsabilidade do vendedor a guarda e cuidados com a ma-
nutenção dos animais leiloados e vendidos, durante todo o tempo que 
se mantiverem no local de origem dos mesmos, cessando esta quando 
da entrega dos referidos animais de acordo com a Cláusula 10 deste 
Regulamento, não restando à empresa leiloeira nenhum ônus em caso 
de acidentes e danos que, eventualmente, venham a ocorrer com os 
animais. A partir do embarque a responsabilidade pelo animal passa a 
ser do COMPRADOR.

15 - GaRantias e Responsabilidades do vendedoR
15.1 REPRODUTIVAS - Os vendedores são responsáveis e garantem 
a fertilidade dos animais ofertados, entregando-os em condições de 
aptidão reprodutiva verificada por veterinário antes da liberação dos 
mesmos.
15.2 SANITÁRIAS - Os vendedores comprometem-se a entregar os 
animais livres, acompanhados da documentação comprobatória, de 
qualquer doença infecto contagiosa nos termos da exigência da Leg-
islação e Fiscalização Sanitárias dos respectivos Estados de origem.
15.3 DE REGISTRO - Responsabilizam-se os vendedores pela garantia 
do cumprimento das exigências de documentação referente ao Registro 
Genealógico dos animais vendidos, junto ao Serviço de Registro Gene-
alógico da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga 
Marchador, no que tange aos aspectos de documentação exigida até 
quando da data de venda dos mesmos.
15.4 DE TRANSFERÊNCIA - Comprometem-se os vendedores a pro-
cederem às respectivas transferências dos animais aos seus novos 
proprietários, de acordo com os dados fornecidos pelos senhores com-

pradores, ocorrendo isto após a quitação final dos pagamentos corre-
spondentes de cada Nota Promissória emitida pelo vendedor e assinada 
pelos senhores compradores, conforme constante do Contrato de Com-
pra e Venda.
15.5 DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS - Todas as informações con-
stantes no Catálogo e fichas de leiloeiro têm total garantia e respons-
abilidade dos vendedores.

16 - Remate - O remate proceder-se á publicamente e dar-se á pelo 
método do maior lance recebido cabendo, ao leiloeiro não aceitar lanc-
es aviltantes ou de pessoas que julgar irresponsáveis ou inaptas por 
qualquer razão, podendo o mesmo estabelecer os motivos para tal.

17 - a pupio leilÕes na qualidade de simples realizadora e promo-
tora do Remate, não responde solidária e subsidiariamente pela liq-
uidação das vendas, realizadas através do Remate PUPIO lEILÕES e o 
leiloeiro sendo também mero mandatário, ficam eximidos de eventuais 
responsabilidades e obrigações assumidas pelas partes.
17.1 As taxas e comissões de compra e venda do Leilão são irresti-
tuíveis e irrevogáveis, sob quaisquer condições, mesmo que haja can-
celamento da compra do lote. No caso da não concretização do negócio 
após o remate, a parte responsável pelo cancelamento arcará com as 
taxas e comissões em sua totalidade.

18 - paRtiCipante - Os participantes vendedores e senhores com-
pradores, do leilão obrigam-se a acatar de forma definitiva e irrecor-
rível as disposições aqui consignadas, as quais são consideradas como 
conhecidas por todos, não podendo escusar-se de aceitá-las, alegando 
desconhecimento, conforme art. 30 da Lei de Introdução ao Código Civil 
Brasileiro.

19 - Para todas e quaisquer questões oriundas do presente contrato, 
será competente para dirimi- las, o Foro do Município de domicílio do 
VENDEDOR ou, a seu exclusivo critério, optar pelo Foro do Município do 
domicílio do COMPRADOR.
19.1- Fica ajustado que havendo recursos a meios judiciais e extrajudi-
ciais, o débito do comprador será acrescido de multa de 2% (dois por 
cento) e juros legais, mais custos e honorários advocatícios na base de 
20% (vinte por cento).

20 - omissão
Os participantes elegem o foro de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP para 
dirimir os casos omissos ao presente Regulamento, com renúncia ex-
pressa de outros, por mais privilegiado que sejam.
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