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Marcha Picada - Uma linda égua, com um futuro brilhante e 
filha do excelente reprodutor Vermute Jea.

Vermute Jea Xanadú Jea

01 Glória Alto do Rio
Nasc.: 06/12/2013Vendedor: José Alberto Sexo: Fêmea

VEJA O VÍDEO

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/GloriaAltodoRio1.html


Sexo: Fêmea

Marcha Picada - Filha do Federal da Origem em mãe Octana do 
Passo Fino. Uma linda égua com um andamento espetacular. 
Um ótimo animal paras as pistas bem como para reprodução.

Federal da Origem Octana do Passo Fino

02 Evidência do MH
Nasc.: 25/11/2013Vendedor: José Alberto

VEJA O VÍDEO

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/EvidenciadoMH1.html


VEJA O VÍDEO

Castrado Marcha Picada - Um cavalo na cor preta, filho do 
elfo do porto azul. Um animal muito bom de marcha picada, 
muito dócil, com potencial para pistas e sem contar que é um 
lindo cavalo, perfeito para fazer cavalgadas.

Elfo Do Porto Azul Dona Santa N.L.J.

03 Fé Alto da Serra
Sexo: CastradoNasc.: 10/06/2009Vendedor: José Alberto

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/FeAltodaSerra.html


VEJA O VÍDEO

Filha do reprodutor e campeão nacional Herdeiro do Minatto 
em uma égua que nas pistas foi indiscutivelmente top de 
marcha, ganhou grande parte das provas que disputou. 
Lotação foi inscrita no livro de elite da ABCCMM por ter 8 filhos 
com campeonatos nacional. Uma potra com uma estrutura 
fenomenal.

Lotacão Da Ogar

04 Lua Xadrez

Herdeiro Do Minatto

Sexo: FêmeaNasc.: 30/10/2015Vendedor: José Alberto

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/LuaXadrez.html


Um lindo potro que possui uma estrutura corporal top. Filho de 
um cavalo esplêndido em uma égua que se sagrou campeã 
por diversas vezes nas pistas.

Urú Kafé Gravatá Meta

05 Luar Xadrez
Nasc.: 30/10/2015Vendedor: José Alberto Sexo: Macho

VEJA O VÍDEO

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/LuarXadrez.html


VEJA O VÍDEO

Castrado Marcha Picada - Filho do incontestável Uru Kafé em 
Fada da Pedra Escura, égua que ganhou mais de 90 pistas, 
fenômeno de égua. E por sua vez o Metrô já ganhou algumas 
pistas. Um excelente animal, com uma docilidade incrível.

Urú Kafé Fada Pedra Escura

06 Metrô da Arena
Nasc.: 05/01/2013Vendedor: José Alberto Sexo: Castrado

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/MetrodaArena.html


Um potro pampo de preto, filho de dois excelentes animais 
de marcha picada. Bem perto de ser domado.
Um potro que possui uma cor diferenciada, muito expressivo, 
elegante e bonito. Potro esse que tem um futuro promissor.

Meu Amigo Da Lenda Viva Europeia Da Cachoeira

07 Nero do Pachamama
Nasc.: 04/04/2017Vendedor: José Alberto Sexo: Macho

VEJA O VÍDEO

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/NerodoPachamama.html


VEJA O VÍDEO

Estamos falando de uma matriz da mesma geração e irmã 
parte de pai do Elfo do Porto Azul, em suas veias corre o 
sangue do Haiti Caxambuense; essa Égua cabe em qualquer 
plantel para produzir marcha picada; vai prenha do garanhão 
Canário JEA!

Haity Caxambuense Namorada Da Sedução

08 Época do Porto Azul
Nasc.: 13/01/2001Vendedor: Renato Fragoso Sexo: Fêmea

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/EpocadoPortoAzul.html


Linda potra filha de ELFO DO PORTO AZUL, PRETA, marchadeira, 
equilibrada, com genética JB, essa é destaque do Leilão.

Elfo do Porto Azul Mirla do Paraíso

09 Norma Alto da Serra
Nasc.: 12/06/2017Vendedor: Nelson de Castro Sexo: Fêmea

VEJA O VÍDEO

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/Normaaltodaserra.html


VEJA O VÍDEO

Potro filho de nada mais nada menos que o único bi campeão 
dos campeões Iraque Pontal numa Egua premiadíssima nas 
pistas Iguape Uira; muito sangue do moleque Tabatinga e 
Herdade com o sangue JB fechado do pai que vem Haiti 
Caxambuense; Tostão JB entre outros!

Iraque Pontal Iguape Uirá

10 Fantoche do Iluminata
Nasc.: 01/08/2017Vendedor: Renato Fragoso Sexo: Macho

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/FantochedoIluminata.html


VEJA O VÍDEO

Procura um futuro garanhão para seu criatório; que tal um filho 
do único bi campeão dos campeões nacional Iraque Pontal x 
Corajosa da Raça, mais uma vez sangue Haiti Caxambuense 
em com sangue JB e favacho!

Iraque Pontal Corajosa da Raça

11 Galante do Iluminata
Nasc.: 30/04/2018Vendedor: Renato Fragoso Sexo: Macho

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/GalantedoIluminata.html


VEJA O VÍDEO

Criterioso na seleção dos seus produtos voltados para marcha 
picada, o Haras Iluminata vem por meio deste lote com sangue 
do favacho único em Egua sangue favacho e 53 muita genética 
e qualidade para fazer parte do seu plantel.

Malubú da Pedra Verde Odisséia Bavária

12 Garota do Iluminata
Nasc.: 23/07/2018Vendedor: Renato Fragoso Sexo: Fêmea

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/GarotadoIluminata.html


Pergunto: Qual o cruzamento que mais deu certo na marcha 
picada? Isso mesmo favacho unico x haiti caxambuense, filha 
do Malibu da pedra verde x ecologia do Porto azul; essa potra 
tem todo sangue do sucesso na marcha picada!

Malubú Da Pedra Verde Época do Porto Azul

13 Guerreira do Iluminata
Nasc.: 01/07/2018Vendedor: Renato Fragoso Sexo: Fêmea

VEJA O VÍDEO

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/GuerreiraIluminata.html


VEJA O VÍDEO

Lindo potro Castanho filho do Campeão dos Campeões 
Nacional De marcha picada Amado Ipê que vem mostrando 
uma produção Acima da média, sua mãe é premiadíssima em 
pista e com uma genética extraordinária para marcha picada.

Amado Ipê Favorita Alto da Serra

14 Navegador Alto da Serra
Nasc.: 01/02/2017Vendedor: Nelson De Castro Sexo: Macho

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/NavegadorAltodaSerra.html


VEJA O VÍDEO

Potro preto filho do grande campeão Elfo do Porto Azul, muito 
marchador, bem diagramado, equilibrado e lindo, sua mãe 
fechada no sangue Herdade, esse tem genética topada.

Elfo Do Porto Azul Irma da Cavalgada

15 Luxo Alto da Serra
Nasc.: 16/08/2015Vendedor: Nelson De Castro Sexo: Macho

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/LuxoAltodaSerra.html


Lindo potro de marcha picada filho do No 1 da atualidade Elfo 
do Porto Azul, e ainda irmão próprio dos campeoníssimos em 
pista Jamal e Galera Alto da Serra, ótima oportunidade de 
adquirir um futuro garanhão.

Elfo Do Porto Azul Beldade Alto Da Serra

16 Outono Alto da Serra
Nasc.: 14/05/2018Vendedor: Nelson De Castro Sexo: Macho

VEJA O VÍDEO

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/OutonoAltodaSerra1.html


VEJA O VÍDEO

Lindo Garanhão castanho de genética extra, filho do Elo Numa 
filha do Elfo, genética de grandes campeões, dentre eles Elo 
Kafe da nova, Elfo do Porto azul e fada Pedra escura, todos 
esses grandes campeões Nacionais.

Elo Kafé da Nova Faísca Alto da Serra

17 Koliseu Alto da Serra
Nasc.:  29/04/2014Vendedor: Nelson De Castro Sexo: Macho

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/KoliseuAltodaSerra.html


VEJA O VÍDEO

Marcha Picada - Jovem cavalo pampa puro de marcha picada, 
com potencial de pista. Justus é extremamente cômodo, 
macio, equilibrado e dócil.

Harém 333 do Artesão Charmosa do Pachamama

18 Justus do Pachamama
Nasc.: 10/03/2014Vendedor: Jerônimo Maranhão Sexo: Macho

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/JustusdoPachamama.html


VEJA O VÍDEO

Potra de Marcha Picada - Potraça filha do Elfo do Porto Azul em 
uma égua neta do Favacho Único. Sua mãe é égua premiada 
em pistas e seu pai dispensa comentários. Gardênia está muito 
próxima de seu período de doma e certamente dará muitas 
alegrias ao seu novo proprietário.

Elfo do Porto Azul Zabumba da Serra do Maroto

19 Gardênia do C Albuquerque
Nasc.: 01/10/2016Vendedor: Jerônimo Maranhão Sexo: Fêmea

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/GardeniaCAlbuquerque.html


VEJA O VÍDEO

50% - Égua Júnior de pista recém montada !!! 
Ainda em seu início de doma Dakota já demonstra habilidades 
que projetam seu sucesso nas pistas. Uma filha do Elfo do Porto 
Azul em uma égua Herdade também premiada. 50% de suas 
cotas, o novo proprietário ficará sócio do Haras Pachamama.

Elfo do Porto Azul Nuance do Piratini

20 Dakota do Haras Conexão
Nasc.: 16/3/2016Vendedor: Jerônimo Maranhão Sexo: Fêmea

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/DakotaHarasConexao.html


VEJA O VÍDEO

50% - Potra Preta filha do Elfo do Porto Azul na doadora 
de embriões Dacota da Boa Viagem, uma filha do Palhaço 
de Ituverava. Esse cruzamento já é comprovado e o futuro 
dessa Dama é brilhar nas pistas. 50% de suas cotas, o novo 
proprietário ficará sócio do Haras Pachamama.

Elfo do Porto Azul Dacota da Boa Viagem

21 Dama do Haras Conexão
Nasc.: 10/9/2016Vendedor: Jerônimo Maranhão Sexo: Fêmea

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/DamaHarasConexao.html


VEJA O VÍDEO

Marcha Picada - Pra quem busca um cavalo de sangue 
fenomenal,pra fazer tropa e pista, feitiço é a solução dos 
seus problemas. Filho do lobo da pedra verde na havana do 
quelé,que é nada mais nada menos filha do fenômeno favacho 
único em sangue 53. Portanto temos duas vezes o sangue do 
favacho único.

Lobo Da Pedra Verde Havana do Quelé

22 Feitiço do Caluli
Nasc.: 03/10/2014Vendedor: Haras EGR Sexo: Macho

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/FeiticodoCaluli.html


VEJA O VÍDEO

Castrado Marcha Picada - Maravilhoso cavalo de sela!!!
Pra quem procura um cavalo diferenciado pra cavalgadas,está 
aí uma excelente opção.

Caxambú Beirute Gilda G 53

23 Itaenga Rigoleto
Nasc.: 14/06/2014Vendedor: Haras EGR Sexo: Castrado

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/ItaengaRigoleto.html


24 Land Rover da EGR
Nasc.: 17/05/2015Vendedor: Haras EGR Sexo: Macho

VEJA O VÍDEO

Pampa De Preto Picada - Cavalo pampa de preto, inédito em 
pista!  Genuíno de marcha picada e em início de treinamento, 
filho do Elfo do Porto Azul na Havana Estancia 3R (Almanaque 
da Ogar). Oportunidade de adquirir um cavalo com grande 
potencial pra pista.!
Sendo os 50%, ficará sócio do haras EGR, ficando a critério do 
investidor, deixá-la no nosso haras pra terminar sua doma e 
fazer a sua campanha nas pistas, sem custos de manutenção.

Elfo do Porto Azul Havana Estância 3R

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/LandRoverdaEGR.html


VEJA O VÍDEO

Marcha Picada - Cavalasso!!!!
Lindo cavalo de marcha picada,muito marchador e premiado 
em diversas exposições . Traz nas suas veias o sangue do 
agadez do quociente na grande produtora de campeões 
bandida da lua prata(nobre de santa lúcia).

Agadez Do Quociente Bandida da Lua Prata

25 México do Colorado
Nasc.: 19/01/2009Vendedor: Haras EGR Sexo: Macho

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/MexicodoColorado.html


VEJA O VÍDEO

50% ou 100%
Filha do lendário elfo do porto azul,com bom andamento e 
com bastante potencial pra pista. Qualidade garantida!!!!!
Sendo os 50%, ficará sócio do Haras EGR, ficando a critério do 
investidor, deixá-la no nosso haras pra terminar sua doma e 
fazer a sua campanha nas pistas, sem custos de manutenção.

Elfo do Porto Azul Portaria do Espinho Preto

26 Neve do Monteiro
Nasc.: 26/08/2015Vendedor: Haras EGR Sexo: Fêmea

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/NevedoMonteiro.html


VEJA O VÍDEO

Neto de Favacho Único - Oportunidade! Potro extra, de pelagem 
pampa, lindo, andamento equilibrado e macio, estrutura de 
campeão. Com genética de dois ícones da marcha picada, 
Favacho Único e Haity Cachambuese (Pai do Elfo do Porto 
Azul). Investimento garantido!

Neblina da Pedra VerdeMr Sheik De São Lourenço

Sexo: Macho‘Nasc.: 16/01/2018Vendedor: Gerson Lucena

Ello de Ibiporanga27

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/ElodeIbiporanga.html


VEJA O VÍDEO

Neto de Favacho Único - Oportunidade! Potro extra, de pelagem 
pampa, lindo, andamento equilibrado e macio, estrutura de 
campeão. Com genética de dois ícones da marcha picada, 
Favacho Único e Haity Cachambuese (Pai do Elfo do Porto 
Azul). Investimento garantido!

Mr Sheik De São Lourenço Justiça da Pedra Verde

28 Emblema de Ibiporanga
Nasc.: 10/05/2018Vendedor: Gerson Lucena Sexo: Macho

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/EmblemaIbiporanga.html


VEJA O VÍDEO

Potro Pampa Cast - Futuro reprodutor, filho do número 1 do 
ranking de reprodutores da ABCCMM Lobo da Pedra Verde, 
portando neto de Favacho Único em égua neta de Haity 
Caxambuense. Genética, morfologia, marcha e ainda por 
cima é Pampa!!

Lobo Da Pedra Verde Indiana Da Catimba

29 Netuno Xadrez
Nasc.: 18/02/2018Vendedor: Jaime Duarte Gusmão Sexo: Macho

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/NetunoXadrez.html


VEJA O VÍDEO

Potra Preta - Potra Preta TOP de marcha picada. 
Seu pai é filho do Haity Caxambuense em Pantufa LJ, portanto 
irmão de Elfo do Porto Azul e sua mãe é uma neta do Favacho Único. 
Futura doadora!!

Invasor da Enseada Greve de Alcatéia

30 Obra Prima Xadrez
Nasc.: 27/02/2018Vendedor: Jaime Duarte Gusmão Sexo: Fêmea

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/ObraPrimaXadrez.html


VEJA O VÍDEO

Extraordinaria égua junior,na linha alta sangue JB da melhor 
origem ,na linha baixa ela carrega o sangue dos campeões 
dos campeões nacional de marcha Agadez do Quociente e 
sa Santa do Círculo D também Campeã Nacional.

Udine Jb da Ogar Santa Compasso

31 Cuba Compasso
Nasc.: 06/06/2016Vendedor: Sílvio Melo Sexo: Fêmea

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/CubaCompasso.html


VEJA O VÍDEO

Marcha Batida - Garanhão negro filho do Extrato do Minatto 
na famosa doadora Nata do Porto Palmeira!
Pronto para disputar pistas e usar na reprodução.

Extrato Do Minatto Nata Do Porto Palmeira

32 Barão Do Porto Palmeira
Nasc.: 10/1/2013Vendedor: Pio Guerra Sexo: Macho

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/BaraoPortoPalmeira.html


VEJA O VÍDEO

Castrado Marcha Picada - Cavalo top de marcha picada com 
7 (sete) premiações em exposições . Extra de morfologia.
Montaria de patrão!

Leão S.S.C. Gravatá Engraçadinha

33 Gaiato Da Pedra Miúda
Nasc.: 04/05/2012Vendedor: Fernando Jordão Sexo: Castrado

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/GaiatoPedraMiuda.html


Marcha Picada - Filho do Hércules da evoluçao, Campeão 
dos Campeões Nacional de Marcha, nuna filha de favacho 
Estanho. O Hércules já se sagrou campeão dos campeões 
marcha picada recentemente. Por tanto segue pronto para 
as pistas e para ótimas cavalgadas, cavalo de patrão!

Hércules Da Evolução Ruanita Elfar

34 Hércules II Praia Bonita
Nasc.: 06/11/2013Vendedor: Pedro Acioli Filho Sexo: Macho

VEJA O VÍDEO

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/HerculesIIPraiaBonita.html


LOTE TRIPLO!
Esperança segue com Prenhez confirmada de Feitiço Praia 
Bonita, reservado campeão nacional em 2017 e filho do Elfo do 
porto azul e segue também com potra ao pé, filha de Apollo 
do Canto 4, que é filho de favacho único.

Savage Grã-Fino Lila Nova Sorte

35 Esperança Do Cavaleiro
Nasc.: 29/10/2011Vendedor: Pedro Acioli Filho Sexo: Fêmea

VEJA O VÍDEO

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/EsperancadoCavaleiro.html


Sexo: Macho

VEJA O VÍDEO

Pampa De Castanho - Filho do Jequitibá Rheal que foi campeão 
dos campeões de marcha picada em 2017, na Evia do Silten 
filha do Haity Cachambuese.

Jequitibá Rheal Évia do Silten

36 Odin Malícia Da Viçosa
Nasc.: 01/03/2018Vendedor: Pedro Acioli Filho

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/OdinMaliciaVicosa.html


VEJA O VÍDEO

Pampa De Castanho - Filha do Jato Isa do Berro D’água, que 
é filho do Lutus da catimba x fantasia do Berro D’água filha 
de Tarô Kafe.

Jato Isa do Berro D’água Fantasia do Berro D’água

37 Mabel Malícia Da Viçosa
Nasc.: 15/11/2016Vendedor: Pedro Acioli Filho Sexo: Fêmea

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/MabelMaliciaVicosa.html


Jovem cavalo de pelagem preta, filho do premiadissimo 
reprodutor Vapor JEA em uma égua também premiada em 
pistas, Helga de Alcatéia que é filha do Pavão do Morro 
Queimado na extraordinária Almofadinha D2. Garantia de 
qualidade!

Vapor Jea Helga de Alcatéia

38 Nórdico de Alcatéia
Nasc.: 09/04/2015Vendedor: Paulo Lobo Sexo: Macho



Linda potra !!!! A Flor é extra de andamento, filha do BI Campeão 
dos Campeões Nacional de Marcha Iraque Pontal. Certeza de 
bom investimento.

Iraque Pontal Ilha Compasso

39 Flor do Iluminata
Nasc.: 31/12/2017Vendedor: Renato Fragoso Sexo: Fêmea

VEJA O VÍDEO

http://livraoassessoria.com.br/festa-do-cavalo-2019/FlordoIluminata.html


Marcha picada puríssima nesse lindo filho do Elfo do Porto 
Azul na Lenda da Serra do Maroto. Heros é extremamente 
marchador e de uma comodidade fora do normal. E além de 
tudo possui uma linda pelagem preta!!!

Elfo do Porto Azul Lenda da Serra do Maroto

40 Heros JFS
Nasc.: 17/11/2011Vendedor: José Alberto Sexo: Macho



LEILÃO FESTA DO CAVALO 2019
Art. 1º - O LEILÃO FESTA DO CAVALO 2019 será realizado no dia 08 de junho 
de 2019 (sábado), no HARAS ARENA - GRAVATÁ/PE, com início previsto 
para as 13:00hr. 
Art. 2º - Todos os participantes deste leilão obrigam-se de forma definitiva 
acatar as disposições deste regulamento, não podendo se recusar a aceitá-lo 
alegando que não o conhece (art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil).
Art. 3º - As vendas realizadas no leilão são irrevogáveis e irretratáveis, não 
podendo o Comprador recusar o animal ou solicitar redução do preço.
Art. 4º - Ao Vendedor compete:
    a) Providenciar, às suas expensas, a colocação do animal no HARAS 
ARENA - GRAVATÁ /PE, no dia 06 de junho de 2019 (quinta-feira) às 08:00hs, 
acompanhado de seu tratador, que deverá levar todo equipamento e 
alimentação;
    b) Entregar os exames solicitados, bem como cópia do Certificado de 
Registro do animal, no escritório da AGRESTE LEILÕES.
    c) Comissão de 8,5% (oito e meio por cento) sobre o valor total do lote 
apregoado mais taxa de inscrição no valor R$ 800,00 (oitocentos reais), em 
caso de defesa, o vendedor  pagará também comissão de comprador de 
17% (dezessete por cento) sobre o valor total do animal no leilão;
    d) Manter o animal vendido sob sua guarda e trato até entrega do animal 
ao comprador, que deverá retirá-lo até às 12:00hs do dia  09 de junho de 
2019 (domingo), entretanto, uma vez batido o martelo o animal estará por 
conta e risco do Comprador;
    e) Após o pagamento integral do preço do animal arrematado, entregar ao 
Comprador a Guia de Transferência de Propriedade endossada, bem como 
devolver a Nota Promissória Única;
Art. 5º - Os animais a serem licitados estarão à disposição dos interessados 
para vistoria a partir do dia 06 de junho de 2019 no HARAS ARENA - GRAVATÁ/
PE.
 Art. 6º - Os interessados deverão proceder com antecedência compatível, 
à vistoria dos animais, inclusive com profissional de sua confiança, pois uma 
vez na pista, a distância impede a verificação de certas minúcias, e, portanto, 
reclamações posteriores desta natureza não serão aceitas.
§ 1º – Ao Comprador de animal prenhe, será permitida até 24hs após o leilão, 
e antes da retirada do animal do local do evento, trazer veterinário de sua 
confiança para a constatação da prenhez do animal adquirido, cessando a 
partir daí qualquer responsabilidade do Vendedor.
§ 2º - Caso o Comprador não realize nas condições indicadas no § 1º supra a 
constatação da prenhez do animal adquirido, esta será presumida.
Art. 7º - As condições de pagamento do leilão serão as seguintes:
    a) O total da venda será o valor do lance multiplicado pelo numero de 
animais vezes 30 (trinta) parcelas;
    b) O pagamento dar-se-á da seguinte forma: 05 (cinco) primeiras parcelas 
acumuladas, com 02 (duas) parcelas acumuladas no ato da compra, 10 (dez) 
parcelas individuais e seqüentes a cada 30 (trinta) dias e as ultimas 05 (cinco) 
parcelas acumuladas.
Art. 8º - O Comprador, após a batida do martelo, estará obrigado a firmar a 
Nota de Leilão vinculada ao Contrato de Compra e Venda, Nota Promissória 
Única no valor total do animal adquirido, assinando-a, bem como Nota 
Promissória relativa ao pagamento da Comissão, emitidas logo após cada 
arrematação.
Parágrafo Único – As referidas Notas Promissórias serão devolvidas:
    a) A Nota Promissória Única no valor total do animal adquirido quando do 
acerto final do negócio;
    b) A Nota Promissória da comissão quando do acerto da mesma junto a 
AGRESTE LEILÕES.
Art. 9º - Ao Comprador compete:
    a) Cadastrar-se junto a AGRESTE LEILÕES fornecendo todos os dados 
necessários para a sua identificação, antecipadamente ao Leilão, além de 
referências pessoais e bancárias;
    b) Efetuar o pagamento do animal arrematado durante, após o final do leilão 
ou no dia seguinte, no local do leilão, até às 12:00hs do dia 09 de junho de 2019.
    c) O COMPRADOR pagará 8,5% (oito e meio por cento) de comissão sobre 
o valor total do animal arrematado.
    d) Retirar o animal arrematado até às 12:00hs do dia 09 de junho de 2019, 
correndo por sua conta e risco as providências desta retirada, transporte e 
despesas eventuais. Após esta data será cobrada uma taxa de R$ 100,00 
(cem reais) por dia e por animal, além do frete de retorno ao local de origem;
    e) Pagar junto a respectiva associação a taxa de transferência da propriedade 
após a liquidação do preço total do animal.
Art. 10º - Os animais somente serão liberados após a análise e aprovação 
do cadastro referido na alínea “a” do art. 9O  supra; em havendo restrições 
à venda será cancelada.
Parágrafo Único – Havendo restrições no cadastro do Comprador este será 

analisado pelo Vendedor, a quem compete, por liberalidade, convalidar ou 
não a venda, assumindo todas as conseqüências oriundas deste ato.
Art. 11º - O Vendedor poderá solicitar AVALISTA do seu conhecimento na 
Nota Promissória Única, desde que manifeste formalmente esta exigência 
no escritório da AGRESTE LEILÕES instalado no local antes do acerto de 
contas pelo Comprador. Nas vendas a prazo o Comprador dará ao Vendedor 
o penhor pecuniário do animal adquirido, ficando como fiel depositário do 
mesmo até final liquidação total da dívida.
Art. 12º - O animal arrematado será entregue ao Comprador mediante Termo 
de Liberação, por escrito, da AGRESTE LEILÕES, cuja autorização se dará 
imediatamente após o acerto de contas (regularização da compra).
Art. 13º - Para o recebimento das parcelas em aberto, oriunda da 
comercialização do animal, deverá o Vendedor utilizar a forma de cobrança 
que melhor lhe convier, conforme vencimento e valores constantes na Nota 
de Leilão, assinada pelo Comprador.
Art. 14º - O Comprador que não se encontrar presente e que efetuar a 
aquisição através do sistema via telefone DECLARA ter conhecimento da 
Nota de Leilão com o Contrato de Compra e Venda a ele vinculado e do 
regulamento deste leilão e receberá a documentação para ser assinada e 
devolvida. Entretanto o animal só será liberado após a assinatura na Nota 
de Leilão e o pagamento da entrada e da comissão.
Art. 15º - A falta de pagamento de qualquer uma das parcelas pactuadas no 
Contrato de Compra e Venda, implicará no vencimento e exigibilidade da 
dívida por inteiro, independentemente de Notificação ou Aviso nos termos 
do Contrato de Compra e Venda com reserva de domínio vinculado a Nota 
de Leilão.
Art. 16º - O Vendedor, os organizadores do leilão e a AGRESTE LEILÕES não 
se responsabilizarão por quaisquer alterações no estado do animal após a 
arrematação.
Art. 17º - O leilão realizar-se-á publicamente por Leiloeiro Rural filiado ao 
Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais, sendo sua palavra credenciada a 
alterar e complementar estas normas, bem como as informações constantes 
do catálogo.
§ 1º - O Leiloeiro estabelecerá a seu exclusivo critério, o lance mínimo e a 
variação do montante de cada lance.
§ 2º - Caberá ao Leiloeiro esclarecer eventuais dúvidas e estabelecer normas 
para os casos omissos.
§ 3º - O Leiloeiro não aceitará lances dados por pessoas que a seu critério 
exclusivo julgar não capacitada.
Art. 18º - Todos os dados fornecidos e constantes no catálogo são de 
responsabilidade do Vendedor e/ou sua Assessoria.
Parágrafo Único – Eventuais erros ou omissões serão corrigidos pelo Leiloeiro 
e prevalecerão sobre o catálogo.
Art. 19º - Fica estabelecido que o proprietário (Vendedor/Comprador) assumirá 
inteira e exclusiva responsabilidade em face de eventuais danos de natureza 
patrimonial ou pessoal que possam vir a ocorrer a seus apresentadores, 
treinadores, tratadores e outros funcionários, bem como àqueles que 
seu animal possa vir a causar a terceiros, isentado, expressamente, os 
organizadores do Leilão e a AGRESTE LEILÕES de quaisquer responsabilidade 
quanto aos eventos acima especificados.
Art. 20º - A concretização do negócio entre Vendedor e Comprador, 
caracteriza-se pela batida do martelo pelo Leiloeiro e qualquer fato posterior, 
não implica, em nenhuma hipótese, na devolução dos valores pagos a título 
de comissão ou custos.
Art. 21º - Uma vez no recinto do leilão o animal entrará em pista obrigatoriamente, 
salvo decisão contrária dos organizadores. A não apresentação do animal 
implicará ao Vendedor o pagamento de uma taxa correspondente a 17% 
(dezessete por cento) sobre o valor médio do leilão mais a taxa de inscrição 
no valor R$ 800,00 (oitocentos reais).
Art. 22 - Este leilão está de acordo com a Portaria n 108 de 17 de MARÇO de 
1993 Artigos 16 e 17 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
Art. 23º - A AGRESTE LEILÕES, registrada no Ministério da Agricultura sob o 
n AL- 51193-5, é uma prestadora de serviço que intermediará os negócios 
fechados no conclave e despenderá todos os esforços para sua boa 
liquidação, mas de forma alguma é responsável: (a) por eventuais atrasos 
ou faltas de pagamentos; (b) pelas informações contidas no catálogo; (c) bem 
como e notadamente, pela saúde, condições e estado físico dos animais, 
razão pela qual, de forma expressa, Vendedor e Comprador se declaram 
partes legítimas em qualquer questão que possa decorrer de tais situações.
Art. 24º - Com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja as partes elegem o FORO DO DOMICÍLIO DO VENDEDOR para serem 
dirimidas todas quaisquer questões decorrentes do presente REGULAMENTO.
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