


20 de junho de 2013 quinta-feira | 21h

durante a Feicorte
Tattersal 1 • Centro de Exposições Imigrantes • São Paulo | SP

Amigos do Simental,

Selecionamos animais superespeciais para esta edição do Leilão Simental Premium Parade.
São fêmeas de alto padrão genético, premiadas em pistas e de linhagens vitoriosas.
São produtos indicados tanto para os selecionadores de Simental que desejam intensificar a qualidade do seu plantel 
com fêmeas realmente diferenciadas como para aqueles que estão chegando à raça e desejam começar adquirindo 
material genético top.
Essa, aliás, é uma característica marcante do Simental Premium Parade, um leilão organizado para dar ao público que 
vem à Feicorte a oportunidade de investir no melhor dessa raça fantástica, perfeitamente indicada para as condições 
brasileiras.
O Simental agrega uma série de atributos positivos para uma carcaça diferenciada e isso conta muito para quem 
deseja multiplicar a genética e para aqueles que produzem bezerros precoces, pesados e de qualidade superior.
O Simental Premium Parade tem a pretensão de atender aos mais diferentes interesses porque prima pelo respeito 
aos selecionadores.
Sejam todos muito bem-vindos ao Leilão Simental Premium Parade.





Excelente pedigree. Uma das melhores famílias maternas do Brasil.
Ela própria, mãe e irmãs, premiadas nas mais importantes exposições do país.
Sua irmã própria, PWM Linda AS, sagrou-se Grande Campeã Nacional 2012 e foi a recordista de preço no Simental Premium 
Parade.
Segue com uma bezerra ao pé, filha de Burner!
Parida de fêmea em 23/04/2013 por Bar 5 SA Burner.

Comprador: Valor final:

lote 01

PWM erbaino AS PWM Forbidden Fruit AS

Kykso Kaino BHR Sir AndiKykso Erba BHR Sadio

PWM Jóia Rara AS
Reg: PWM J29 | Nasc.: 14/03/2008 | Proprietário: Agropecuária Anguita



Excelente novilha, com uma linha materna extraordinária.
Estasy 430N obteve o título de “Carcass Queen” na Toronto Royal Winter Fair no Canadá, e o cruzamento com Vuurslag 
resultou em uma matriz excepcional.
Inseminada por Bar 5 SA Burner 825R em 19.04.2013

Comprador: Valor final:

lote 02

BHR Bantu J567e Galícia da Zurita

Kykso Hadau Bar 5 Vuurslag 420KCongosim Susi Bar 5 SA Estasy 430N

Nicole do Anguita
Reg: JA7 N18 | Nasc.: 13/08/2011 | Proprietário: Agropecuária Anguita



Néctar tem um pedigree fortemente embasado nas melhores linhagens femininas do Simental sul-africano.
Seu pai, Hero 823M, teve pouco sêmen comercializado no Brasil, mas foi largamente utilizado na América do Norte, 
principalmente no Canadá, pois foi adquirido ainda bezerro junto à Bar 5, pela Ferme Gagnon.
Inseminada por Bar 5 Joe 412 P em 19/03/2013.
Prenhez positiva, com parto previsto para 29 de dezembro de 2013.

Comprador: Valor final:

lote 03

Bar 5 SA Hero 823M Bar 5 SA lady Siska 805l

Kykso Haped Jahdal IbbieRu-Dev Peppi Ai-Ai-Siska

Néctar do Anguita
Reg: JA7 N20 | Nasc.: 28/09/2011 | Proprietário: Agropecuária Anguita



Pedigree de valor internacional.
Seu pai, Burner, foi Grande Campeão Nacional Canadense.
BHR Vivian é uma das matrizes mais prolíficas e de melhor produção no Brasil. Irmã de inúmeras Campeãs!
Inseminada com sêmen sexado de fêmea de BHR Bantu J6587E.

Comprador: Valor final:

lote 04

Bar 5 Burner 825R BHR Vivian M388e

Ru-Dev Braam BHR Doorn G629ESimlee Marina BHR Lady Luck K215E

Ônix do Anguita
Reg: JA7 O01 | Nasc.: 07/01/2012 | Proprietário: Agropecuária Anguita



Linha feminina clássica da Casa Branca Agropastoril. 
Uma das famílias de maior sucesso daquele estabelecimento. 
Seu pai, Lego do Anguita, foi inúmeras vezes premiado, inclusive com o título de Campeão Nacional.

Comprador: Valor final:

lote 05

lego do Anguita PWM Jóia Rara AS

Bar 5 SA Joe 412P PWM Erbaino ASChalana da Zurita PWM Forbidden Fruit AS

Olivia do Anguita
Reg: JA7 O04 | Nasc.: 17/04/2012 | Proprietário: Agropecuária Anguita





Filha da Grande Campeã Nacional e recordista de preço PWM Linda AS. Seu pai, PWM Jolly King AS, também foi Grande 
Campeão Nacional e sua avó também foi recordista de preço. 
PWM Ninfa mostra todo seu potencial como doadora apresentando um excelente bezerro ao pé de nome PWM Premium AS, 
nascido em 24/03/2013, por PWM Mig AS.
PWM Ninfa AS foi Campeã Novilha Expointer 2012.

Comprador: Valor final:

lote 06

PWM Jolly King AS PWM linda AS

Bar 5 SA Pioneer 439L PWM Erbaino ASPWM Edina AS PWM Forbidden Fruit AS

PWM Ninfa AS
Reg: P138552 | Nasc.: 17/02/2011
Proprietário: Casa Branca Agropastoril

PWM Forbidden Fruit AS (Avó)PWM Linda AS (Mãe)



Bezerra fantástica! 
Peso aos 6 meses: 310 kg. Ganho médio diário de peso: 1,420 kg. 
Adaptada, precoce, pigmentada , pesada, comprida e linda! 
Filha da Lambada com o touro sensação do momento, PWM Import AS. 
Uma vida inteira pela frente. 
A escolha é do investidor: mãe ou filha.

Comprador: Valor final:

lote 07 A

PWM Import AS PWM lambada AS

BHR Doorn G629E PWM Federal Massie ASBHR Yanamari M240E Fantasy Island da Agro

PWM On Dance AS
Reg: PWMO112 | Nasc.: 19/11/2012 | Proprietário: Casa Branca Agropastoril

Lote                 Duplo



Lambada é uma vaca completa, pois alia tipo, produção e pedigree.
Sua primeira cria, PWM New Castle, foi Campeão Bezerro com mais de 1,600 kg ganho diário. Sua segunda cria, PWM On 
Dance AS, está com mais de 1,400 kg de ganho diário e é fantástica.
Isto é produção! Isto é habilidade materna! Isto é doadora! Opção do investidor: mãe ou filha.
PWM Lambada AS foi Campeã Vaca Jovem Avaré 2012, Res. Campeã Vaca Adulta Avaré 2013 e Melhor Úbere Adulto Avaré 
2013.

Comprador: Valor final:

lote 07 B

PWM Federal Massie AS Fantasy Island da Agro

Dorsim Massie Bar 5 SA Hero 823MNiemandia Kalmaggie TN9738 BHR Kanya M258E

PWM Lambada AS
Reg: P134295 | Nasc.: 04/09/2009 | Proprietário: Casa Branca Agropastoril

Lote                 Duplo



Uma das melhores e mais produtivas vacas já criadas pela Casa Branca. 
Marceline alia precocidade, carcaça, habilidade materna e produção com excelente intervalo entre partos. 
Seu primeiro parto foi PWM Oaks AS, Campeão Bezerro em Avaré aos 6 meses de idade. 
Vai parir a segunda cria aos 33 meses, com intervalo entre partos de 10 meses. 
Está prenhe de PWM Mig AS, com parto previsto para 06/06/2013. 
Foi Reservada Grande Campeã Avaré 2013.

Comprador: Valor final:

lote 08

PWM Import AS PWM Gliter Haped AS

BHR Doorn G629E Kykso HapedBHR Yanamari M240E Gunzel Urama

PWM Marceline AS
Reg: P137174 | Nasc.: 01/09/2010 | Proprietário: Casa Branca Agropastoril

PWM Oaks AS (Filho) 
PWM Marceline AS X PWM Mig AS



lote 09

Novilhaça!!!
Além de maravilhoso tipo, esta novilha possui linhagem Régia. Quatro das melhores vacas da história do Simental sul-
africano estão em seu pedigree:  Ai-Ai Siska, Kykso Pedodi, Congosim Vasti 4 e Congosim Priska (todas 3 estrelas: pontuação 
máxima na África do Sul).
Parto previsto para 31/07/2013, prenhe de PWM Grand Kaino AS.
PWM Nivie AS foi Reservada Campeã Novilha Bragança 2013.

Comprador: Valor final:

PWM Frontier AS PWM Galeria AS

Bar 5 SA Pioneer 439L Congosim Hexvas MCS01114Bar5 SA MS Pedodi 432L Congosim Priska MCS92-17

PWM Nivie AS
Reg: P138647 | Nasc.: 28/08/2011 | Proprietário: Casa Branca Agropastoril



“A fruta não cai longe do pé!”
Vaca precoce, pronta para alcançar os maiores títulos da raça.
Filha da bi-grande Campeã Nacional, PWM Edara AB, com o Bicampeão Nacional Progênie de Pai, PWM Erbaino AS, e 
irmã da bi-grande Campeã do show da raça PWM Ledara AB.
Está parida de uma linda fêmea de PWM Mig AS.
PWM Nandara AB foi Campeã Bezerra Bragança Paulista 2012.

Comprador: Valor final:

lote 10

PWM erbaino AS PWM edara AB

Kykso Kaino Bar 5 SA Pioneer 439LKykso Erba 89-151 Dara da Band

PWM Nandara AB
Reg: P138659 | Nasc.: 10/06/2011 | Proprietário: Casa Branca Agropastoril

PWM Edara AB (Mãe)





Lote Triplo

Comprador: Valor final:

Bar 5 SA expert 826M Gable SA Alambary te

Anderland Matias-Poena Bar 5 SA Pioneer 439LToverberg Erika BHR Sadio SA L114E



O comprador tem a opção de escolher uma das 3 bezerras.
Observem as matrizes envolvidas neste pedigree: Femmi, Elsa, Siska, Sadio e 
Susi. Fêmeas pilares da linhagem sul-africana.
Bezerras bioculadas, com uma carcaça fantástica, aliada a muita feminilidade.
Doadora para fazer parte da cabeceira dos melhores planteis do Brasil.
A dúvida inicial foi nossa durante a decisão de qual escolher para oferecer. Agora 
a decisão é sua!!!

Oratória SA Alambary TE
Reg: APAO 60 | Nasc.: 21/09/2012 | Proprietário: David Fernandez - Simental Alambary

lote 11 A

Bezerra 100% Sul Africana MOCHA!!!!
O comprador tem a opção de escolher uma das 3 bezerras.
Observem as matrizes envolvidas neste pedigree: Femmi, Elsa, Siska, Sadio e 
Susi. Fêmeas pilares da linhagem sul-africana. Bezerras bioculadas, com uma 
carcaça fantástica, aliada a muita feminilidade.
Doadora para fazer parte da cabeceira dos melhores planteis do Brasil.
A dúvida inicial foi nossa durante a decisão de qual escolher para oferecer. Agora 
a decisão é sua!!!

Orquídea SA Alambary TE
Reg: APAO 61 | Nasc.: 24/09/2012 | Proprietário: David Fernandez - Simental Alambary

lote 11 B

Bezerra 100% Sul Africana MOCHA!!!!
O comprador tem a opção de escolher uma das 3 bezerras.
Observem as matrizes envolvidas neste pedigree: Femmi, Elsa, Siska, Sadio e 
Susi. Fêmeas pilares da linhagem sul-africana. Bezerras bioculadas, com uma 
carcaça fantástica, aliada a muita feminilidade.
Doadora para fazer parte da cabeceira dos melhores planteis do Brasil.
A dúvida inicial foi nossa durante a decisão de qual escolher para oferecer. Agora 
a decisão é sua!!!

Other Girl SA Alambary
Reg: APAO 63 | Nasc.: 25/09/2012 | Proprietário: David Fernandez - Simental Alambary

lote 11 C



Destaque do time de pista do Simental Alambary!
Uma explosão de DEPs nessa genética. Nisha traz Hold e Pioneer, dois touros com características para carne, leite e altíssima performance! 
São TOPs no sumário nacional. Esta jovem matriz não é mais uma promessa, e sim uma grande realidade, e está ao alcance dos mais 
seletos criadores que desejam introduzir em seu plantel animais com características diferenciadas e melhoradoras. Segue prenhe de Metro 
S.A Alambary TE (Evolution em PWM Erama), com parto previsto para 31/08/13. Sexado de fêmea. Acasalamento direcionado e mocho, 
com objetivo de fortalecer ainda mais a  estrutura das DEPs, além de existir 50% de chance de obter um produto mocho. Imperdível!! 
1º Prêmio e Reservada Campeã Bezerra Bragança Paulista 2012, 2ª Melhor Campeã Progênie de Mãe Bragança Paulista 2012, 1º Prêmio 
Novilha Maior Avaré 2013 e 1º Prêmio e Reservada Campeã Novilha Maior Maringá 2013.

Comprador: Valor final:

lote 12

Bar 5 SA Hold 407N Fayrany Alambary te

Kykso Haped Bar 5 SA Pioneer 439LToverberg Elsa Cruella Alambary

Nisha Alambary
Reg: APAN 35 | Nasc.: 03/04/2011 | Prop.: David Fernandez - Simental Alambary

Metro SA Alambary, touro da prenhez 
de Nisha



Matriz campeã nas pistas, e com certeza uma grande doadora, é a prova viva de que uma grande matriz começa pela sua família!
Filha da excepcional Satin Lady 644J, a vaca que produziu a maior quantidade de animais premiados em pista na raça na atualidade. Sempre 
foi destaque com excelentes pontuações no Ranking Paulista como Matriz, onde desde 2005 está entre as 6 melhores matrizes da raça, tendo 
vencido o Ranking em 2009 e 2011. Com Erbaino, Touro com produção comprovada e de extrema qualidade, vem sempre produzindo inúmeros 
campeões na pista, desde sua primeira geração. Muralha pertence a uma família de vencedores, tendo inúmeros irmãos e irmãs que conquistaram 
vários campeonatos nas pistas, e agora segue o mesmo caminho. Muralha segue parida de Partner Alambary, um bezerro diferenciado, filho 
de Little Bad Boy SA Alambary TE (Hold em Lady Fiona 418L), que tem apresentado excelente produção e está em plena ascensão. Doadora 
para qualquer plantel e pronta para coleta com as melhores linhagens da raça, certamente seguirá produzindo animais de excelente qualidade. 
2º Prêmio Bezerra Avaré 2011, 1º Prêmio e Campeã Vaca Jovem Cascavel 2012, 1º Prêmio Vaca Jovem Avaré 2013, 1º Premio e 3ª Melhor Campeã Vaca 
Adulta Bragança Paulista 2013 e Campeã Úbere Adulto Bragança Paulista 2013.

Comprador: Valor final:

lote 13

PWM erbaino AS Bar 5 Satin lady 644J

Kykso Kaino Bar 5 Sir Arnold 414CKykso Erba HBV Marita 20G

Muralha Alambary FIV
Reg: PO 132782 | Nasc.: 23/03/2010 | Prop.: David Fernandez - Simental Alambary

Muralha com Partner Alambary ao pé



Novilha 100% sul-africana, compacta, forte, comprida e muito produtiva. Biotipo extremamente moderno e adequado para 
produção de animais de grande qualidade e genética de ponta. Neta da grande Sadio, mãe de inúmeros campeões nacionais.
Acasalamento que traz, por duas vezes, dois ícones da genética sul-africana, Ru Dev Jim, que se destaca por suas DEPs, além de 
ser um dos touros mais utilizados na África do Sul, e Salerika Evan, destaque da raça Simental. Segue inseminada em 11/5 de Galdy 
SA Alambary (Hold em Empress Fiona), touro que tem sido o carro chefe dos acasalamentos na Seleção do Simental Alambary. 
Opala é uma novilha para engrandecer qualquer plantel Simental, onde certamente será por suas qualidades e por sua genética 
uma doadora de ponta, além de ter uma carreira promissora nas pistas, demonstrada por seus primeiros resultados. Oportunidade 
imperdível! Opala foi 3ª Melhor Campeã Novilha Menor Bragança Paulista 2013 e 1º Prêmio e Reservada Campeã Novilha Menor 
em Maringá 2013.

Comprador: Valor final:

lote 14

Bar 5 SA Burner 825R Gable SA Alambary te

Ru Dev Braam Bar 5 SA Pioneer 439LSimlee Maryna BHR Sadio SA L114E

Opala SA Alambary TE
Reg: APAO 11 | Nasc.: 18/02/2012 | Proprietário: David Fernandez - Simental Alambary



Uma rara oportunidade de se adquirir uma filha de Sir Andi no Brasil!
Matriz 100% sul-africana, com pedigree fechado BHR, rebanho de maior expressão desta linhagem nos Estados Unidos.
Nestia proporciona a oportunidade de introduzir essa linhagem em seu rebanho, com destaque para a precocidade, pigmentação e pedigree 
aberto para inúmeras opções de acasalamentos.
Pensando nessa linha, segue prenhe do Touro MOCHO sul-africano, de família complementar para essa genética: Metro SA Alambary TE 
(Evolution em PWM Erama), com previsão de parto para 28/10/13. 
Desta forma introduzimos também Lady Siska 409M e Gunzel Urama na base genética de sua cria.
Certamente um dos grandes destaques do leilão, com pedigree dificilmente encontrado no Brasil.

Comprador: Valor final:

lote 15

BHR Sir Andi SA l538e BHR Hestia M237e

Dan Jaco Benz 78 Erico PrimalKykso Andiha Ai-Ai Rina

Nestia SA Alambary TE
Reg: PO 132761 | Nasc.: 13/03/2011 | Prop.: David Fernandez - Simental Alambary

Metro SA Alambary, touro da prenhez 
de Nestia





Linda novilha, filha do multicampeão de progênie e maior produtor de grandes campeões nacionais Pioneer, na Becker’s 
Juventude, bisneta da também campeã de progênie Santana da Band. 
Ocapi possui beleza, funcionalidade, desenvolvimento e costelas muito arqueadas. 
Pronta para vencer as mais pesadas pistas do Brasil. 
Está inseminada do Bar 5 SA Burner 825R.

Comprador: Valor final:

lote 16

Bar 5 SA Pioneer 439l Becker’s Juventude

Salerika Evan Bar 5 SA Harrach 801PAi-Ai Siska Golden Girl da Zurita

Ecobene Ocapi
Reg: P140901 | Nasc.: 14/01/2012 | Proprietário: Altemir Cantú



Comprador: Valor final:

Lote Duplo



Progênie de mãe maravilhosa e que certamente conquistará inúmeros títulos em 
sua carreira. Filhos da grande doadora Emanuelle Alambary, que foi Reservada 
Grande Campeã Nacional, dentre inúmeros títulos conquistados durante sua 
carreira em pistas, além de produção excepcional que sempre apresentou e que 
permanece apresentando.
Ociosa é uma filha de Hold, que tem produzido animais de alta performance, 
muito leite e carcaça, características apresentadas em suas fêmeas e que já 
podemos identificar em Ociosa. Muito feminina, uma verdadeira pintura.
Excelente oportunidade em lote dois em um!!!
1º Prêmio e Reservada Campeã Bezerra em sua primeira pista Maringá 2013 e 
Reservada Campeã Progênie de Mãe Maringá 2013.

lote 17 B

Bar 5 SA Hold 407N emanuelle Alambary te

Kykso Haped Bar 5 SA Pioneer 439LToverberg Elsa Trilha da Estrela Dourada

Ociosa Portus Alambary TE
Reg: APAO 59 | Nasc.: 21/09/2012 | Proprietário: David Fernandez e Antonio B. Vieira

Progênie de mãe maravilhosa e que certamente conquistará inúmeros títulos em 
sua carreira. Filhos da grande doadora Emanuelle Alambary, que foi Reservada 
Grande Campeã Nacional, dentre inúmeros títulos conquistados durante sua 
carreira em pistas, além de produção excepcional que sempre apresentou e que 
permanece apresentando.
Octopus tem Piona como seu pai, touro que tem produzido excepcionais animais 
e tem se destacado na produção de campeões tipo frigorífico, mostrando assim 
como em Octopus, muita carne e muita precocidade.
Excelente oportunidade em lote dois em um!!!
3º Melhor Campeão Bezerro em sua primeira pista, com apenas 7 meses, em 
Maringá 2013 e Reservado Campeão Progênie de Mãe em sua primeira e única 
pista em Maringá 2013.

Bar 5 SA Piona 817N emanuelle Alambary te

Salerika Majoor 4de Bar 5 SA Pioneer 439LToverberg Erika Trilha da Estrela Dourada

Octopus Portus Alambary TE
Reg: APAO 58 | Nasc.: 20/09/2012 | Proprietário: David Fernandez e Antonio B. Vieira

lote 17 A



Bezerra de grande harmonia, feminilidade e arqueamento de costela. 
Mescla em seu pedigree animais de muita força de carcaça e tipo maternal. 
Sua avó é irmã do Reservado Grande Campeão do Congresso Mundial Gunzel Uranus.

Comprador: Valor final:

lote 18

leader SA Alambary te Malorca SA Alambary te

Bar 5 SA Pioneer 439L Bar 5 SA Piona 04 817NBar 5 SA Lady Fiona 418L PWM Erama AS

Otilia Inngis
Reg: P139501 | Nasc.: 20/07/2012 | Proprietário: Gilberto Innocencio do Santos

Malorca SA Alambary TE (Mãe)



Bezerraça!
Muito musculosa, sem perder feminilidade, esta vermelha tapada é filha da campeã nacional PWM Magic Moon AS com o 
touro campeão de progênie PWM Import AS.
Seu pedigree possui muita consistência: na sua linha alta temos Import e Doorn. Na sua linha baixa Hero e Lacto Gold. Todos 
vermelhos e de pelo curto.

Comprador: Valor final:

lote 19

PWM Import AS PWM Magic Moon AS

BHR Doorn G629E Bar 5 SA Hero 823MBHR Yanamari M240E Bar 5 Ethel 426P

Ótima Inngis
Reg: P139504 | Nasc.: 24/07/2012 | Proprietário: Gilberto Innocencio dos Santas

PWM Magic Moon AS (Mãe) 



Aqui está a prova de que a fruta não cai longe do pé!
Filha da Grande Campeã Nacional 2010, Imperial Marloe Alambary, Oyster é uma verdadeira pintura.
Certamente seguirá os passos de sua mãe e de diversas irmãs que sempre conquistam títulos importantes na pista.
Na linha alta traz Pioneer, através de Leader SA Alambary, um dos grandes destaques em produção no Simental Alambary 
na atualidade, e Dan Jaco Benz 78, um dos grandes ícones da raça no mundo.
Oyster é uma bezerra feminina, com muita nobreza e beleza racial, tudo que uma futura matriz precisa como requisito.
1º Prêmio Bezerra em sua primeira pista em Bragança Paulista 2013.

Comprador: Valor final:

lote 20

leader SA Alambary te Imperial Marloe Alambary

Bar 5 SA Pioneer 439L PWM Edin Marloe SABar 5 SA Lady Fiona 418L Bromélia da Imperial

Oyster Alambary
Reg: APAO 25 | Nasc.: 27/03/2012 | Proprietário: José Soeiro

Imperial Marloe Alambary, Grande 
Campeã Nacional 2010. Mãe de Oyster



Vaca jovem, que descende de Evan e Haped, dois dos mais conceituados reprodutores da linhagem sul-africana, Mabi é 
sinônimo de pura produtividade, pois  pariu  pela primeira vez aos 20 meses e 19 dias.
Em sua única participação em pista foi Campeã Vaca Precoce e Úbere Jovem Expointer 2012 e Campeã Vaca Jovem em 
Maringá 2013. Mabi deixa um excelente bezerro mocho, filho de Expert na Cabanha, e por isso repetimos o acasalamento 
de sucesso.
Segue inseminada do Bar 5 PSA Expert 826M desde 05/01/2013.

Comprador: Valor final:

lote 21

Bar 5 SA Go Joe 412P Gabi da Zurita

Latco Gold BHR Draco SA 628NJahdal Irene BHR Lady Bianca SA P232E

Mabi da Jaguaretê
Reg: P136046 | Nasc.: 27/10/2010 | Proprietário: Luiz Antonio Queiroz – Simental Jaguaretê



Sua mãe e sua avó são reservas de plantel da seleção Alambary. 
Nona é feminina e de excelente conformação. Forte candidata para vencer os grandes julgamentos. 
Esta excepcional novilha foi 3ª Melhor Novilha Expointer 2012. 
Segue com prenhez positiva de Ivo da Jaguarete (Piona x Frontier Alambary (Bantu x Lady Fiona 418l)), 
touro largamente utilizado na seleção Jaguaretê por sua precocidade sexual e de acabamento. 
Segue inseminada do Ivo da Jaguarete desde 19/11/2012.

Comprador: Valor final:

lote 22

Bar 5 SA Go Joe 412P Gardenia da Hungaro

Latco Gold Bar 5 SA Hold 407NJahdal Irene Bar 5 SA Miss Fiona 815L

Nona da Jaguaretê
Reg: LAQS N17 | Nasc.: 22/04/2011 | Luiz Antonio Queiroz – Simental Jaguaretê



Pedigree totalmente diferenciado!
Primeira filha de Beaumont a ser comercializada no Brasil. Gasti embrião importado da África do Sul.
Na linha alta traz Julius e Peppi e na linha baixa traz Berbel e Vasti 4DE, ambos são sinônimo de performance e habilidade 
materna.
Nanhara vem com prenhez positiva de Lord Hold (Hold e Flora da Jaguarete (Doorn x Sadio)), touro com muita carcaça e 
que está sendo usado na seleção Jaguaretê.
Nanhara foi 3ª Melhor Bezerra Expointer 2012, Reservada Campeã Vaca Jovem Maringá 2013 e Reservada Campeã Novilha 
Maringá 2013.

Comprador: Valor final:

lote 23

Bar 5 Beaumont 413N PWM Gasti AS

Mont-Beau Julius Congosim BerbelRu-Dev Peppi Congosim Vasti 4DE

Nanhara da Jaguaretê
Reg: P136159-A | Nasc.: 30/10/2011 | Proprietário: Luiz Antonio Queiroz – Simental Jaguaretê



Natura é irmã própria de Noticia da Band, também campeã de pista e vendida ainda jovem no leilão Premium Parede 2012 
Assim como sua irmã, Natura já faz um excelente curriculum, sendo muito bem premiada em todos os julgamentos em que 
participou.
Além disto a produtividade anda junto, teve seu primeiro parto próximo aos 21 meses, o que lhe ajudou nas premiações de 
Campeã Vaca Precoce Avaré e Bragança 2013. Foi também Reservada Campeã Novilha Maior em Cascavel 2012.
Natura demonstra qualidade não somente em morfologia e caracterização. Segue parida de fêmea MS Orquídea da Band, 
filha de Burner e inseminada de Evolution, touro sul-africano mocho, desde 05/04/2013.

Comprador: Valor final:

lote 24

Bar 5 SA Piona 817N MS Iala da Band

Salerika Majoor 4DE Bar 5 SA Pioneer 439LToverberg Erika Finlândia da Band

MS Natura da Band
Reg: P139006 | Nasc.: 26/02/2011 | Marisa de Barros Saad



A Simental da Impacto coloca a venda uma raridade!!! JERBA vaca 50% sul-africana, filha da renomada e premiada SATTIN 
LADY 644J com o touro ERBAINO, 100% sul-africano, touro de comprovada rusticidade e excelente desempenho na sua 
produção.  Na fazenda Roda D’água, sua produção foi consistente e de alto nível. Em pista, ganhou vários prêmios, como 
Grande Campeã Bragança Paulista 2012, Campeã vaca Jovem Nacional 2011, Campeã Vaca Precoce Nacional 2010 e 
Campeã Bezerra Nacional 2009. Segue prenhe do touro australiano Water Front Xerus. 

Comprador: Valor final:

lote 25

PWM erbaino AS Bar 5 Satin lady 644J

Kykso Kaino Bar 5 Sir Arnold 414CKykso Erba HVB Marita 20G

Jerba Alambary TE
Reg: P134164 | Nasc.: 26/06/2008 | Proprietário: Simental da Impacto



REGULAMENTO DO LEILÃO

O presente regulamento estabelecerá as normas que serão observadas durante o leilão, sendo que seu cumprimento será obrigatório a todos aqueles que, na condição de convidados, 
participantes e/ou promotores 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 à comercialização de animal(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 organização e coordenação do leilão. O presente leilão será coordenado e organizado pela Paulo Horto Leilões Ltda 
(PROGRAMA/REMATE LEILÕES).
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 arregimentação do(s) animal(is) ou produto(s) para 
serem comercializados no leilão.
1.5. Considera-se CONVIDADO a pessoa, física ou jurídica, que for proprietária de animal(is) ou produto(s) que será(ão) 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) comercializado(s) no evento, ou como mero espectador.
1.7. Considera-se COMISSÃO DE COMPRA a comissão paga pelo comprador do(s) animal(is) / produto(s) à EMPRESA LEILOEIRA / LEILOEIROS / OUTROS, 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 proprietário do(s) animal(is) / produto(s) ao PROMOTOR DO EVENTO / EMPRESA 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 responsável pelo pagamento das comissões de compra e venda acima previstas.
1.11. Considera-se LOTE o grupo de animais ou o animal individualmente e/ou de produtos a serem colocados à venda através de leilão, devidamente identificado no catálogo.
1.12. Considera-se EMBRIÃO; o feto. Resultado útil da união do sêmen com o óvulo.
1.13. Considera-se OVÓCITO ou OÓCITO, nada mais é que o gameta feminino ou óvulo que, juntamente com o sêmen, é capaz de gerar um embrião.
1.14. Considera-se DOAÇÃO o produto ou animal, ou ainda, de direitos, distinto(s) do(s) daquele(s) que inicialmente é(são) posto(s) à venda(s), mas a ele(s) se agregando, doado por vendedor 
ou terceiro, com fim de aumentar o interesse no bem ofertado.

2. CADASTRO:
2.1. Todo aquele que pretenda apresentar lance no leilão deverá estar previamente cadastrado junto à Paulo Horto Leilões Ltda, podendo encaminhar 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 fim de dar o máximo de segurança aos negócios a serem realizados sob sua intermediação a Paulo Horto Leilões Ltda disponibilizará aos convidados e participantes um escritório no 
local do evento, podendo o cadastro ser efetuado neste local. Nesta hipótese, toda compra efetuada pelo convidado ou participante ficará condicionada a posterior aprovação do cadastro, bem 
como aceitação pelo VENDEDOR.
2.3. Nesse compasso, poderá exigir as seguintes informações acompanhadas dos documentos que lhe atestem veracidade: a) Nome completo; b) Estado civil; c) Propriedades; d) Endereço para 
encaminhamento de correspondência; e) Nome completo, de pelo menos uma pessoa, que terá autorização para recebimento de correspondência; f) Informações de idoneidade.
2.4. Os dados cadastrais, objetos de análise da EMPRESA LEILOEIRA, naturalmente que só terão valor contanto que acompanhado de respectivo comprovante o qual, a seu arbítrio, poderá 
solicitar cópia para seu arquivo próprio ou eventual informação e/ou documento complementar.
2.5. A EMPRESA LEILOEIRA, de acordo com seu conhecimento de idoneidade do cadastrado, poderá dispensar um ou mais documentos mencionados no item 2.3.
2.6. As informações contidas no item 2.3, tem caráter imediato e valor por prazo indeterminado, vigendo assim, a todos os Leilões posteriores e realizados sob a custódia da Paulo Horto Leilões 
Ltda e coligadas.
2.7. Ficará a encargo do cadastrado informar a EMPRESA LEILOEIRA sobre alterações de qualquer dos itens do cadastro.
2.8. A qualquer tempo a EMPRESA LEILOEIRA poderá solicitar atualização de cadastro e documentos; pena de ser vedado à participação direta em leilões futuros até que seja a solicitação 
formulada.
2.9. A presença dos convidados ou participantes no recinto do leilão importará em imediata autorização à Paulo Horto Leilões Ltda em promover consultas sobre os mesmos junto ao SERASA 
ou outros órgãos de proteção ao crédito.
2.10. Os empregados da Paulo Horto Leilões Ltda não estão autorizados a avalizar ou endossar qualquer comprador junto ao leilão.
2.11. A existência de cadastro não dispensará a necessidade de apresentação de avalista, caso seja solicitado pelo VENDEDOR ou pela Paulo Horto Leilões Ltda.
2.12. 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 Paulo Horto Leilões Ltda, que permanecerá com referida procuração.
2.13. A Paulo Horto Leilões 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.
2.14. O cartão senha Programa/Remate Leilões de cada cliente é vinculado ao seu cadastro único, e a partir do momento em que o participante utilizar seu cartão para dar lances em leilões 
realizados pela EMPRESA LEILOEIRA, ele estará ciente de todas as regras determinadas neste regulamento de leilão, Documento Público registrado em Cartório no 2º Ofício de Registro de 
Títulos e Documentos de Londrina-PR sob o número 214266.
2.15. A senha ou código secreto do cartão Programa/Remate Leilões (Paulo Horto Leilões Ltda.) é secreta, pessoal e intransferível e a sua utilização é de inteira responsabilidade do donatário. 
Por segurança, não deve ser revelada a outras pessoas.

3. DO LEILOEIRO E EMPRESA LEILOEIRA:
3.1. O leilão será realizado por um LEILOEIRO RURAL, devidamente inscrito nos órgãos próprios, sendo que a venda considerará efetuada com a batida do martelo, momento em que as partes, 
compradores e vendedores, 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. O valor das comissões, tanto de compra como de venda, terá seu percentual anunciado pelo leiloeiro no início dos trabalhos.
3.3. 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.
3.4. Qualquer alteração havida pelas partes, sobretudo no tocante ao valor da transação, não interferirá no valor final das comissões (venda e compra) que terá, sempre, como base de cálculo, 
o valor da transação anunciada pelo LEILOEIRO pela batida do martelo. Ou seja, em sendo dado qualquer desconto, seja para pagamento à vista, seja para desconto progressivo em lotes 
seqüenciais ou desconto de qualquer natureza concedido pelo VENDEDOR ao COMPRADOR, referida liberalidade não atingirá os honorários do leiloeiro e/ou EMPRESA LEILOEIRA.
3.5. O valor das comissões (compra e venda) é considerado devido logo após a concretização do negócio e seu pagamento será sempre à vista.
3.6. Os casos de lance de defesa são regidos pelo item 6.13.
3.7. O atraso no pagamento da comissão acarretará a mora do devedor com acréscimo de atualização monetária, juros de 1% ao mês, cláusula penal de 20% e mais honorários advocatícios 
em igual patamar. Tudo como rezam os artigos 389 e 406 do CC/02.
4. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LEILÃO DE PRENHEZES:
4.1. Salvo estipulação em contrário, nos casos de livre acasalamento ou embrião, a primeira parcela será considerada como sinal de negócio e devida 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 antecipadamente alguma parcela e a 
prenhez não consiga se realizar o VENDEDOR restituirá ao(s) COMPRADOR(es) o valor recebido em dobro e com demais acréscimos da mora.

4.2. PRENHEZES RECEPTORAS:
4.2.1. Constatado a prenhez, o VENDEDOR, salvo disposição em contrário, se responsabiliza em apresentar a(s) receptora(s) em perfeitas condições físicas, com boa habilidade maternal, a 
fim de bem criar o embrião. Para tanto e dado o prazo mínimo para a transferência do embrião da vaca prenhe à vaca receptora, obriga-se o VENDEDOR a entregar ao COMPRADOR a vaca 
receptora devidamente fertilizada com o embrião objeto do lance.
4.2.2. A vaca receptora é considerada como bem acessório ao embrião. Nesse compasso, a vaca receptora faz parte integrante do contrato de compromisso de compra e venda do embrião.
4.2.3. 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 desenvolvimento do embrião adquirido. 
4.2.4. O COMPRADOR deverá comunicar imediatamente o VENDEDOR em caso de óbito da receptora e/ou da “cria”, bem como de qualquer intercorrência que venha a surgir durante o período 
gestacional. Os prejuízos de eventual acontecimento serão apurados na proporção da responsabilidade de cada contratante.

4.3. EMBRIÕES A SEREM COLETADOS:
4.3.1. É de responsabilidade do VENDEDOR a coleta do embrião e sua transferência da prenhez para a receptora do referido acasalamento, tendo o prazo máximo de 90 dias para a entrega 
da receptora prenhe, a contar da data da assinatura do presente Contrato, findo o qual poderá o COMPRADOR optar: a) escolher outro acasalamento já realizado, de igual importância e valor 
ou; b) pleitear em juízo as perdas e danos de referido desfalque. 

4.4. LIVRES ACASALAMENTOS:
4.4.1. O VENDEDOR oferece o animal (fêmea) doadora para ser acasalada com o touro (macho) da escolha do COMPRADOR. Ficando a prenhez na propriedade do titular durante o período 
gestacional.
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 critério do VENDEDOR.
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 apenas uma prenhez proveniente da lavagem, salvo disposição em contrário 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 mencionados 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, em um ou outro caso, todas as despesas geradas, tanto pela substituição do animal ou pela rescisão do contrato 
serão suportadas pelo vendedor e deverão em qualquer das situações, serem devidamente comprovadas pelo comprador.
4.4.7. 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.

4.5. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LEILÃO DE ASPIRAÇÃO
4.5.1. A coleta do ovócito far-se-á pela técnica de aspiração folicular via ultra-som, ou, até que outra mais moderna venha a ser desenvolvida pela medicina veterinária.
4.5.2. A venda compreenderá todos os ovócitos presentes no útero da doadora no momento da aspiração, independentemente do número que venha a ser aspirado – art. 233 do Código Civil.



4.5.3. A aspiração deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias após a ocorrência do leilão, salvo disposição em contrário por ocasião da realização do leilão – art. 394 do Código Civil.
4.5.4. O processo de aspiração e fecundação, desde veterinário até laboratórios, será realizado por profissionais eleitos pelo Vendedor – art. 492 do Código Civil. O Comprador, contudo, por si 
ou via representação poderá acompanhar, contanto que apresente manifestação nesse sentido.
4.5.5. Salvo disposição em contrário, o sêmen de fecundação será escolhido pelo Comprador, às expensas do Vendedor, que sairá ou do banco de sêmen deste, ou de qualquer outro, contanto 
que à disposição no mercado pecuário, se dessa última forma for combinado.  
4.5.6. O custo de implantação do embrião fecundado e do animal receptor está agregado ao contrato de (compromisso) compra e venda. Nesse momento do processo, entretanto, caso o 
comprador queira, sem qualquer desconto, escolher o laboratório e/ou apresentar receptora de seu plantel, óbice alguma haverá, bastando apresentar manifestação nesse sentido.
4.5.7. A entrega da prenhez ocorrerá logo após a realização da sexagem dos animais.
4.5.8. Caso, no ato do leilão, haja garantia mínima de animais com determinadas características (por exemplo, “n” fêmeas), todo o processo sobredito nas cláusulas anteriores, sem prejuízos 
das prenhezes obtidas com êxito, será realizado tantas vezes, quantas necessárias, para que se lhe atinja.
4.5.9. A cláusula acima não se aplica nos casos previstos no item “4.5.6”, eis que o contrato se aperfeiçoará, após a cessação dos direitos e deveres, com a entrega dos embriões ao Comprador.

5. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LEILÃO DE SÊMEN:
5.1. O VENDEDOR responde pela qualidade do sêmen de animal de sua propriedade posto à 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 decorrentes 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 transporte, 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 realizado 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 do leilão e/ou 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 informada 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) 
referente a cada lote.
6.2. Outrossim, as especificações de cada lote constarão em editais apregoados no recinto ou em painel eletrônico, para os compradores presentes no recinto, e às margens inferiores e 
superiores da tela, para os compradores virtuais. Todas as informações inerentes ao catálogo são fornecidas e de responsabilidade dos senhores vendedores.
6.3. Os leilões referentes a gado de elite (genética), embrião e sêmen serão realizados com CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO, que abrangerá inclusive as “crias” advindas destes, 
conforme disposto no artigo 94 e 95 do Código Civil.
6.4. Excetuando o disposto no item “2” deste Regulamento (aprovação de cadastro), as vendas efetuadas durante o leilão são irretratáveis e irrevogáveis, obrigando comprador e vendedor ao 
seu cumprimento, por si e por seus herdeiros ou sucessores.
6.5. Ainda que existente índice deflacionário divulgado pelo Governo Federal, os preços estabelecidos no leilão não serão alterados.
6.6. Caberá ao comprador o pagamento do ICMS e ao vendedor o recolhimento do mesmo, referente ao lote adquirido, devendo o segundo informar a Paulo Horto Leilões Ltda o número de 
inscrição junto à Receita Estadual.
6.7. A participação no leilão de qualquer pessoa, seja comprador ou vendedor, implicará na presunção de aceitação de todas as normas previstas neste Regulamento uma vez ter que lhe é dado 
a devida publicidade por: a) estar no átrio do local da realização do evento; b) constar no catálogo de leilão, devidamente distribuído em todas as mesas; c) estar devidamente registrado junto 
ao Cartório 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Londrina-PR, sob o nº 214266, anunciado pelo Sr. Leiloeiro no início dos trabalhos.
6.8. 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 corrente do país, no ato do negócio.
6.9. Salvo se estabelecido de forma diversa, por escrito e 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 favor da EMPRESA LEILOEIRA / LEILOEIROS / OUTROS, na forma dos itens 3.2 e 3.4.
6.10. Salvo se estabelecido de forma diversa, por escrito e 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 / LEILOEIROS / OUTROS, na forma dos itens 3.2 e 3.4.
6.11. As taxas do leilão, assim como as comissões, para comprador e vendedor, são irrevogáveis e irretratáveis. O desfazimento do negócio pelas partes após o remate não desobrigará 
COMPRADOR(ES) e VENDEDOR(ES) para com suas comissões em relação à EMPRESA LEILOEIRA / LEILOEIROS / OUTROS. 
6.12. Em caso de pagamento à vista das parcelas de compra, o desconto poderá ser concedido pelo vendedor, mas tal desconto não recairá sobre as comissões em favor da EMPRESA 
LEILOEIRA / OUTROS.
6.13. No lance de defesa, conforme definição do item 1.10 deste regulamento, o proprietário do animal será responsável pelo pagamento das comissões de compra e venda em favor do 
PROMOTOR DO EVENTO / EMPRESA LEILOEIRA / LEILOEIROS / OUTROS, sobre o valor do lote no momento da batida do martelo.
6.14. Não serão aceitos pagamentos das parcelas vencíveis no ato da compra com cheques de terceiros.
6.15. Todos os pagamentos efetuados em cheque somente serão considerados quitados com a respectiva compensação.
6.16. Os catálogos do leilão são de responsabilidade dos vendedores, não sendo a Paulo Horto Leilões Ltda responsável por eventuais erros constantes 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(s) animal(is) à pista e reiniciará a venda do(s) mesmo(s), 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 estábulo, 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 Paulo Horto Leilões 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) animal(is).
6.19. No caso de comercialização efetuada através de canal fechado de televisão, o vendedor compromete-se a liberar o(s) animal(is), somente quando tiver em sua posse a respectiva 
documentação de venda, devidamente assinada pelo comprador, eximindo a Paulo Horto Leilões Ltda de qualquer responsabilidade se a presente cláusula não for cumprida.

7. DA AUTORIZAÇÃO DE USO DO NOME, IMAGEM E VOZ DOS PRESENTES 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 resultado 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 valor 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 (PROMESSA DE) COMPRA E VENDA EM LANCE NO RECINTO
8.1. Ao final da venda de cada lote a Paulo Horto Leilões Ltda promoverá a emissão do contrato de compra e venda, bem como das NOTAS PROMISSÓRIAS RURAIS referentes a cada lote 
do LEILÃO, as quais serão assinadas imediatamente 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 / LEILOEIROS / OUTROS, serão efetuadas 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.

9. DO CONTRATO DE (PROMESSA DE) COMPRA E VENDA EM LANCE VIRTUAL. 
9.1. Dado o lance e batido o martelo considerar-se-á aceita a proposta nos moldes do artigo 427 do CC/02 com o anúncio do licitante pelo leiloeiro.
9.2. Com efeito, as partes reger-se-ão por normas gerais constantes neste Regulamento do Leilão bem como por Contrato de Compromisso de Compra e Venda, este último em apartado 
daquela, mas parte integrante deste.
9.3. De conseguinte, ficará a EMPRESA LEILOEIRA obrigada a, no prazo máximo de 10 dias da realização do leilão, remeter 03 vias do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Animal 
(via rosa: Comprador; via azul: EMPRESA LEILOEIRA; via branca: VENDEDOR), acompanhada das 02 NOTAS PROMISSÓRIAS RURAIS (de Comissão e única com o valor de todo o débito), 
ao endereço cadastral do Comprador.
9.4. Em se comprovando o não recebimento da correspondência por parte do Comprador, o contrato de compromisso de compra e venda será considerada formalizada uma vez ser o Comprador 
o único responsável pelas informações cadastrais, sobretudo no que toca à localização.
9.5. Recebida a Carta AR com as 03 vias e as 02 Promissórias, o Comprador deverá reter sua via rosa do Contrato, postar sua assinatura nas vias azul (EMPRESA LEILOEIRA) e branca 
(VENDEDOR) bem como no corpo das Promissórias (única e da comissão), reconhecer firma e fazer a remessa das vias azul e branca, além das promissórias, ao endereço da leiloeira Paulo 
Horto Leilões Ltda. 
9.6. Sob a égide das leis cíveis e criminais, o Comprador será o único responsável pelas assinaturas lançadas nos documentos que lhes é encaminhado bem como sobre suas informações 
cadastrais. 

10. DO CONTRATO ACESSÓRIO DE DOAÇÃO
10.1.  Fica facultado ao(s) vendedor(es) no(s) lote(s) a ser(em) apregoado(s) fazer(em) doação(ões), sendo esta(s) doação(ões) instrumentalizada(s) da(s) seguinte(s) forma(s):
10.1.1. Na(s) doação(ões) feita(s) pelo(s) próprio(s), a(s) descrição(ões) da(s) doação(ões) constará(ão) no rosto do contrato de compromisso de compra e venda de animal. Nesse caso, aplicar-
seão à(s) doação(ões), as cláusulas aplicáveis ao(s) bem(ns) principal(is) leiloado(s);
10.1.2. Acaso o fruto da(s) doação(ões) mencionada(s) no rosto do contrato de compromisso de compra e venda, tenha se dado por oferta de produtor(es) distinto(s) da venda principal, 
será(ão) firmado(s) entre as partes um contrato de doação acessório ao contrato principal, contendo a(s) cláusula(s) e a(s) descrição(ões) da(s) doação(ões), ficando a cargo do(s) doador(es) a 
responsabilidade por proceder a entrega, bem como para com a qualidade do(s) animal(is) e/ou produto(s) é de inteira responsabilidade do(s) doador(es).
10.1.2.1. Na hipótese do item acima (10.1.2), a forma do frete corresponderá ao anúncio feito pelo leiloeiro.

11. FORO DE ELEIÇÃO. 
11.1. Fica eleito o foro da cidade de Londrina para dirimir qualquer dúvida ou interpretação de cláusula e itens predisposto neste regulamento.
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