ATRIZ DOIS IRMÃOS
GASPARZINHO DO MARCON

DUELO DO MARCON X TATINHA DO MARCON

BRIDA DO MARCON

JAGUAR DE AVARE X FADINHA DO CATATAU

12/01/2011 | FÊMEA | 0,93

01
Registro na pônei 41103.
Matriz de luxo, leva em linha alta Gasparzinho
do Marcon, que vai a Charminho do Catatau e em
linha baixa o garanhão mestre das mães leiteiras,
Jaguar de Avaré, com 93 cm de cernelha, geração
2011 e pelagem Tordilha de Appaloosa, cabe em
qualquer plantel que servir.

BOLACHA DA SÃO VICENTE
NENEM DA SAO VICENTE

AMAPOLA DA SAO VICENTE

AVARE PINGO DE MEL X GATONA DA SAO VICENTE

10/10/2017 | FÊMEA | 0,00

02
Registro provisório pônei 46288.
Potra de pelagem castanha da safra 2017 que
leva em linha alta Neném da São Vicente que vai
a Pingo de Prata da Santa Rosália, e na linha
baixa Amapola da São Vicente, sangue e raça para
produzir excelentes produtos.

DON JUAN DA MENINADA
TOP DE LINHA DA MENINADA

DIANA DO MARJAN

QUIXOTE DE AVARE X QUINCY DE AVARE

25/09/2013 | MACHO | 0,77

03
Jovem garanhão de pelagem exótica, tamanho
diminuto com apenas 77 cm. Pronto para servir
em qualquer plantel, traz em suas veias os
mais nobres sangues, seu pai o Top de Linha da
Meninada é filho do Quixote na Quincy de Avaré,
uma raça inquestionável, sua mãe a Diana do
Marjan é do tradicional criatório LN. Portanto aí
está uma oportunidade ímpar de adquirir um
raçador

RAINHA DA SÃO VICENTE
QUIXOTE DE AVARE

NATIVO DE AVARE X NEVADA DE AVARE

IMPERATRIZ DA SAO VICENTE

ARRELIA DA SAO VICENTE X EXOTICA DA SAO VICENTE

16/09/2008 | FÊMEA | 0,82

04
Registro na Pônei 39253.
Belíssima matriz de pelagem tordilha appaloosa
de apenas 82 cm de cernelha da geração 2008
leva em sua linha alta Quixote de Avaré que vai a
Esquilo de Nanuque com ainda o renomado Avaré
Mosquito e na linha baixa Arrelia da São Vicente
(que dispensa comentários) se destaca pela sua
feminilidade e pela sua frente altiva, verdadeira
matriz de luxo para quem quer produzir campeões
de ponta.

PLUMA DO MARCON
HARABELLA CHUVISCO OV

CIGANINHA DO MARCON

ORGULHO BP DOS VIKINGS X BONECA DO RAVIAL

07/12/2011 | FÊMEA | 0,88

05
Registro Pônei 41.727.
Égua de pista de pelagem Alazã Pampa
Appaloosa com 88 cm de cernelha da geração
2011 leva em linha alta Orgulho BP dos Vikings e
na linha baixa a famosa Ciganinha do Marcon,
sem dúvida nenhuma vai abrilhantar o time de
pista dos mais exigentes criadores.

ALVES DA SÃO VICENTE
DUCATI DO JOGECO

SOFIA DA SAO VICENTE

LAREDO DA SAO VICENTE X BIBA DO CATATAU

01/11/2016 | MACHO

06
Registro provisório pônei 45498.
Belo potro de pelagem castanha leva em sua linha
alta Ducati do Jorgeco que vai á Avaré Pingo de
Mel e na linha baixa Sofia da São Vicente, animal
dócil, futuro garanhão ou pet para o deleite das
crianças. Alves da São Vicente geração 2016

ATLÂNTICA DA SÃO VICENTE
11/12/2000 | FÊMEA | 0,92

07
Registro Pônei 41610.Geração 2000, mais uma
belíssima matriz que o Haras São Vicente só
deixa ir devido a sua diminuição de plantel, esta
magnânima matriz de pelagem Appaloosa já se
consagrou no plantel como uma das principais
reprodutoras do haras, oportunidade única para
quem deseja fazer campeões com apenas 92 cm
de cernelha tamanho ideal para quem não quer
ter problema de parto.

GERUSA DO MARCON
MARADONA DO MARCON

INTRUSO DA LAGOINHA X DIANA DO MARCON

MADONNA DO MARCON

HARABELLA CHUVISCO OV X GINA DO MARCON

15/09/2011 | FÊMEA | 0,86

08
Registro Pônei 42747.Matriz de luxo da geração
2011 ,de pelagem Preta Appaloosa com apenas
86 cm de cernelha leva em sua linha alta Intruso
da Lagoinha (várias vezes consagrado em pistas)
que vai a King de Uchoa e na sua linha Baixa
Madonna do Marcon que vai a Orgulho BP dos
Vikings e Charminho do Catatau, com certeza
sacrifício da São Vicente em benefício de seu
futuro proprietário.

ANABEL DA SÃO VICENTE
DUCATI DO JOGECO

LAREDO DA SAO VICENTE X BIBA DO CATATAU

MAYARA DO MARCON

HARABELLA CHUVISCO OV X XUXA DO MARCON

14/10/2016 | FÊMEA

09
Registro provisório Pônei 45511.
Belíssima potra da geração 2016, leva na sua
linha alta Ducati do Jorgeco que vai á Avaré
Pingo de Mel e na linha baixa Mayara do Marcon,
que pela redução do plantel o haras São Vicente
também está disponibilizando neste pregão, tem
toda sua vida reprodutiva pela frente com livre
acasalamento para seu próximo proprietário.

MAYARA DO MARCON
HARABELLA CHUVISCO OV

XUXA DO MARCON

ORGULHO BP DOS VIKINGS X BONECA DO RAVIAL

05/08/2008 | FÊMEA | 0,85

10
Registro Pônei 39148.
Égua de pista de pelagem Tordilha de criação do
renomado criatório Marcon, leva em linha alta
Harabella Chuvisco OV que vai ao Renomado
Orgulho BP dos Vikings e na sua linha baixa
Xuxa do Marcon (que dispensa comentários),
com apenas 85 cm de cernelha vai abrilhantar
qualquer time nas pistas por onde passar, da
geração 2008 tem toda sua vida reprodutiva pela
frente, de ante mão parabéns ao comprador que
puder levar ela para casa.

RENA DA SÃO VICENTE
11/12/2008 | FÊMEA | 0,92

11
Registro 41.620.
Esta matriz da geração 2008 de pelagem Tordilha
appaloosa com apenas 92 cm de cernelha tem
como características marcantes sua feminilidade
e seu arqueamento de costela, aposta certa para
quem pretende iniciar ou aumentar sua criação,
o Haras São Vicente só abre mão desta magnifica
matriz devido a redução do plantel.

ALBERTINA DA SÃO VICENTE
LORDE DA SÃO MIGUEL

RENA DA SÃO VICENTE

ARRELIA DA SÃO VICENTE X JAQUELINE DA SÃO VICENTE

08/11/2016 | FÊMEA

12
Registro provisório pônei 45497.
Potra da geração 2016 leva em sua linha alta
Lorde de São Manuel que vai a Arrelia da São
Vicente e em sua linha baixa Rena da São Vicente
(qual estará sendo também ofertada neste
pregão) com pelagem tordilha tendendo a Persa,
tem todo seu futuro reprodutor em aberto, para
melhor atender aos acasalamentos particulares
de cada criador, se destaca pelas suas formas
femininas e harmoniosas.

ARIEL DA SÃO VICENTE
NENEM DA SAO VICENTE

QUEIJADINHA DA SAO VICENTE

AVARE PINGO DE MEL X GATONA DA SAO VICENTE

08/10/2016 | MACHO

13
Registro provisório Pônei 45507.
Potro de pelagem Baia da geração 2016,
magnifico, dócil, um futuro garanhão ou excelente
pet, leva em linha alta Neném da São Vicente que
vai a Pingo de Prata da Santa Rosália e a Esquilo
de Nanuque e em linha baixa Queijadinha da São
Vicente (matriz de tamanho diminuto).

YOHANA DA SÃO VICENTE
SETTE DA SAO VICENTE

AQUABELA DA SAO VICENTE

NENEM DA SAO VICENTE X GEMADA DA SAO VICENTE

23/11/2014 | FÊMEA | 0,96

14
Registro pônei 4020.
Matriz de pelagem preta da geração 2014 de 96
cm de cernelha, com veia materna para produzir
muito em sua próxima mora da leva em linha alta
Neném da São Vicente que vai a Avaré Pingo de
mel e na linha baixa Aquabela da São Vicente,
que dispensa comentários.

QUEIJADINHA DA SÃO VICENTE
21/03/2007 | FÊMEA | 0,78

15
Registro pônei 40464.
Égua de pista de apenas 78 cm de cernelha
verdadeira matriarca de animais diminutos como
pode ser observado no lote deste leilão de nome
Zatera da São Vicente da geração 2007 esta
matriz leva em sua linha alta sangue de cavalos
pequenos porem foi registrada na pônei em LA ,
aproveitem e chequem o garanhão Don Juan da
Meninada que seria um acasalamento ideal para
esta égua.

REALIDADE DA SÃO VICENTE
QUIXOTE DE AVARE

AQUABELA DA SAO VICENTE

NATIVO DE AVARE X NEVADA DE AVARE

08/09/2009 | FÊMEA | 0,84

16
Registro Pônei 39249.
Matriz de luxo da geração 2008 faz parte dos
pilares da tropa São Vicente com apenas 84 cm
de cernelha está belíssima Fêmea traz na sua
linha alta Quixote de Avaré que vai a Esquilo de
Nanuque e na linha baixa a fantástica Aquarela
da São Vicente, de formas modernas e harmoniosa
com pelagem tordilha appaloosa com certeza
investimento certo neste pregão.

VALÉRIA DA SÃO VICENTE
19/06/2011 | FÊMEA | 0,94

17
Registro pônei 44.767.
Matriz de 94 cm de cernelha de pelagem tordilha
de appaloosa da geração 2011, é aposta certa
para quem deseja produzir animais de beleza,
clareando a pelagem e trazendo refrescamento de
sangue na tropa.

AMÉRICA DA SÃO VICENTE
11/12/2001 | FÊMEA | 0,95

18
Esta magnifica matriz geração 2001, de 95 cm
de cernelha registrada em LA na Pônei sob o
número 41609 com a pelagem exótica appaloosa ,
verdadeira mãe de produtos que fizeram do haras
São Vicente o renome que existe hoje, só abre
mão por motivo de redução drástica do plantel,
verdadeira barbada para quem quiser produzir
campeões

ROLETA DA SÃO VICENTE
11/12/2008 | FÊMEA | 0,90

19
Registro na pônei 41619.Matriz de pelagem
Tordilha appaloosa de apenas 90 cm de cernelha,
fêmea que abrilhanta qualquer carta de monta
pela qualidade dos produtos por ela até hoje
desmamados, tem diferencial no arqueamento de
costela e na boa caixa de tórax.

REALESA DA SÃO VICENTE
OMELETE DE BEBEDOURO

AGATA DA SAO VICENTE

LORDE DE AVARE X BRISA DO JUNCAL

10/09/2008 | FÊMEA | 0,89

20
Registro pônei 39250.
Égua de Pista, simplesmente a verdadeira fêmea
de parar a avenida, desejo de todos conhecedores
de qualidade na raça pônei , anotada e reanotada
entre todos que aqui estiveram visitando a tropa,
com apenas 89 cm de cernelha esta vedete leva
em linha alta Omelete de Bebedouro que vai a
Avaré Mosquito e na linha baixa Ágata da São
Vicente, destaque absoluto que pode abrilhantar
qualquer plantel até os que já detêm diversas
campeãs das campeãs.

WALITA DA SÃO VICENTE
FANTOMAS DA MARYLAND

MIUDINHO DE TIBIRICA GSP X AVARE OLIVA

QUINCY DA SAO VICENTE

QUIXOTE DE AVARE X FANTASIA DO RETIRO

15/08/2013 | FÊMEA | 0,94

21
Registro Pônei número 43430.
Égua de luxo em qualquer plantel anotada por
todos que aqui estiveram conhecendo os animais
do leilão de pelagem tordilha de appaloosa com
94 cm de cernelha e da geração 2013 completa
qualquer carta de monta dos mais renomados
criatórios.

AIKO DA SÃO VICENTE
DUCATI DO JOGECO

LAREDO DA SAO VICENTE X BIBA DO CATATAU

SAVANA DA SAO VICENTE

NEVADA DE AVARE X NAMORADA DA SAO VICENTE

01/11/2016 | MACHO

22
Registro provisório pônei 45496.
Potro da geração 2016 de pelagem castanha
appaloosa leva na linha alta Ducati do Jorgeco,
que vai a Avaré Pingo de Mel e na linha baixa
sangue do raçador Nativo de Avaré, futuro
garanhão para despontar com suas qualidades.

SURPRESA DA SÃO VICENTE
OMELETE DE BEBEDOURO

LORDE DE AVARE X BRISA DO JUNCAL

KOALINHA DA SAO VICENTE

AVARE PINGO DE MEL X MADONA DA SAO VICENTE

27/09/2009 | FÊMEA | 0,86

23
Registro pônei 39923.
Esta matriz de pelagem castanha appaloosa clara
leva na sua linha alta Omelete de Bebedouro
raçador que muito contribui com a raça, que vai a
Avaré Mosquito e na linha baixa, Koalinha da São
Vicente que vai a Avaré Pingo e Mel, que por sua
vez vai a Pingo de Prata da Santa Rosália, com
apenas 86 cm de cernelha esta matriz se destaca
pelas suas formas delicadas femininas e com
beleza exuberante.

AVESTRUZ DA SÃO VICENTE
DUCATI DO JOGECO

LAREDO DA SAO VICENTE X BIBA DO CATATAU

SURPRESA DA SAO VICENTE

OMELETE DE BEBEDOURO X KOALINHA DA SAO VICENTE

01/11/2016 | MACHO | 0,86

24
Registro provisório pônei 45503.
Potro da geração 2016 de pelagem castanha
appaloosa, leva em linha alta, Ducati do Jorgeco
que vai a Avaré Pingo de Mel e em linha baixa
Surpresa da São Vicente que vai a Lord de Avaré,
futuro reprodutor ou pet de luxo.

ZATERA DA SÃO VICENTE
NENEM DA SAO VICENTE

QUEIJADINHA DA SAO VICENTE

AVARE PINGO DE MEL X GATONA DA SAO VICENTE

18/10/2015 | FÊMEA | 0,78

25
Registro provisório ponei 44720.
Potra da geração 2015 esta futura matriz com
grande possibilidade de abrilhantar em pistas,
de pelagem castanha leva em linha alta Neném
da São Vicente que vai a Avaré Pingo de Mel, que
por sua vez vai a Pingo de Prata da Santa Rosália
e na linha baixa a diminuta Queijadinha da São
Vicente (égua de pista também ofertada neste
leilão com apenas 78 cm de cernelha) com certeza
um dos grandes lotes deste leilão.

YANDRA DA SÃO VICENTE
NENEM DA SAO VICENTE

SOFIA DA SAO VICENTE

AVARE PINGO DE MEL X GATONA DA SAO VICENTE

19/09/2014 | FÊMEA | 0,86

26
Registro pônei 44.024.
Matriz de luxo com grande possibilidade de se
consagrar em pistas por este Brasil, da geração
2014, esta Égua com apenas 86 cm e cernelha, de
pelagem Tordilha Pampa de Appaloosa, leva na
linha alta Neném da São Vicente que vai a Pingo
de Prata da Santa Rosália e na linha Baixa Sofia
da São Vicente, ambos reservas do haras São
Vicente.

YASMIM DA SÃO VICENTE
QUESTION DA SAO VICENTE

ASHION STAR DA SAO VICENTE

QUIXOTE DE AVARE X HARMONIA DA SAO VICENTE

06/10/2014 | FÊMEA | 0,94

27
Registro pônei 44022.
Égua da geração 2014 com cernelha de 94 cm,
verdadeira matriz de luxo que abrilhantara com
seus produtos qualquer plantel que a tenha, leva
em linha alta Question da São Vicente, raçador
que está sendo ofertado neste pregão e que vai
a nativo de Avaré e na linha baixa Fashion Star
da São Vicente, que vai a Royal Blend de Avaré
(dispensa comentários).

MONA DO CELEIRO
MINOTAURE DO CELEIRO

ALBERT DO REFUGIO X EQUITANA DO CELEIRO

LUZ DO DIA DO CELEIRO

TOP RAIV DO CELEIRO X FADA DO CELEIRO

15/11/2007 | FÊMEA | 0,80

28
Registro Pônei 38.808.
Da geração 2007, esta magnifica matriz leva em
linha alta Minotaure do celeiro que vai a Kaleche
do Ribeirão e em linha baixa Luz do Dia Celeiro
que vai Top Raiv do Celeiro, com apenas 80 cm
de cernelha é uma matriz moderna de linhas
harmoniosas e pelagem Alazã, com sangue aberto
para receber os principais garanhões em uso na
raça, excelente compra para quem pretende se
destacar nas pistas com seu próprio plantel.

QUÍMICA DA SÃO VICENTE
11/12/2007 | FÊMEA | 0,94

29
Registro 41616.
Matriz de muitos sucessos em suas crias da
geração 2007, com 94 cm de cernelha, aposta
certa para quem deseja produzir campeões,
destaca-se pela sua caixa toráxica, pelagem
Tordilha appaloosa.

RARIDADE DA SÃO VICENTE
REGAL AIRE MINIATURE HORSE

MELODIA DA SAO VICENTE

OMELETE DE BEBEDOURO X IRONIA DA SAO VICENTE

24/08/2008 | FÊMEA | 0,87

30
Registro pônei 39096.
Esta égua de pista de pelagem Tordilha appaloosa
é um dos destaques deste leilão, com apenas
87 cm de cernelha, esta magnifica pônei leva o
sangue em linha alta do garanhão importado
Regal Aire Miniature Horse e na linha baixa
Melodia da São Vicente que vai a Omelete da
São Vicente, abrilhanta qualquer time de pista de
Norte a Sul, parabéns antecipado ao felizardo que
adquirir este animal.

RITA DA SÃO VICENTE
15/01/2008 | FÊMEA | 0,96

31
Registro Pônei 42664.
Matriz de pelagem Rosilha appaloosa, esta égua
da geração 2008 tem tudo para complementar o
rebanho de fêmeas para contribuir com toda sua
vida reprodutiva para seu novo proprietário, com
sangue aberto para a maioria dos garanhões hoje
em serviço.

ZIPPER DA SÃO VICENTE
LORDE DE SAO MANOEL

ARRELIA DA SAO VICENTE X JAQUELINE DA SAO VICENTE

PEPITA DO MARCON

MARADONA DO MARCON X LADY DO MARCON

08/09/2015 | MACHO

32
Registro provisório pônei 44.723.
Garanhão de pelagem Pampa preta tendendo a
castanha pampa appaloosa leva em sua linha
alta Lorde de São Manuel que vai a Arrelia da São
Vicente e na linha baixa o consagrado campeão
em pistas Intruso da Lagoinha com Charminho do
Catatau, simplesmente aposta certa para o futuro
proprietário.

PORCINA DO MARCON
MASCOTE DO MARCON

CHARMINHO DO CATATAU X ELUA DO MARCON

MAITE DO MARCON

FINANCEIRO DO MARCON X GUIGA DO MARCON

03/10/2011 | FÊMEA | 0,93

33
Registro Pônei 41639.
Esta magnífica matriz de pelagem castanha com
apenas 93 cm de cernelha está entre aquelas
de maior veia materna pois leva em linha alta
Jaguar de Avaré e Cravo LM do Recreio e na
linha baixa Financeiro do Marcon, fechada em
Sangue de Charminho do Catatau (Sangue e
Genética de Sobra), seu acasalamento com os
reprodutores modernos da raça sem dúvida trará
ao pé verdadeiros campeões, para quem quer
complementar suas matrizes simplesmente um
evento fantástico.

YARA DA SÃO VICENTE
NENEM DA SAO VICENTE

QUEIJADINHA DA SAO VICENTE

AVARE PINGO DE MEL X GATONA DA SAO VICENTE

08/10/2014 | FÊMEA | 0,87

34
Registro Pônei 44023.
Matriz de pelagem castanha com 87 cm de
cernelha da geração 2014 leva em linha alta
Avaré pingo de mel que vai a Pingo de prata da
santa Rosália e na linha baixa Queijadinha da São
Vicente égua de tamanho diminuto, aposta certa
deste leilão.

PUPILA DO MARCON
HARABELLA CHUVISCO

ORGULHO BP DOS VIKINGS X BONECA DO RAVIAL

LORENA DO MARCON

FINANCEIRO DO MARCON X CEVADA DO MARCON

01/10/2011 | FÊMEA | 0,90

35
Registro Pônei 41635.
Matriz com M maiúsculo de pelagem preta
appaloosa leva em linha alta Orgulho BP dos
Vikings e na linha baixa Charminho do Catatau ,
leve diferenciada e de frente majestosa verdadeira
matriz de luxo para quem pretende fazer
campeões.

AFRICANA DA SÃO VICENTE
NENEM DA SAO VICENTE

AVARE PINGO DE MEL X GATONA DA SAO VICENTE

ATRIZ DOIS IRMAOS

GASPARZINHO DO MARCON X BRIDA DO MARCON

21/11/2016 | FÊMEA

36
Reg Ponei 45.500
Potra de pista, leva em sua linha alta Nenem da
São Vicente que vai a Pingo de prata da Santa
Rozalia e Esquilo de Nanuque dois pilares da raça
Ponei Brasileira, e na sua linha baixa Jaguar de
Avaré , cabe ressaltar que a fruta não cai longe do
pé, tenho certeza que esta potra vai arrebanhar
diversos prémios pelas pistas que passar.

PRATINHA DA SÃO VICENTE
21/11/2006 | FÊMEA | 0,90

37
Registro Pônei 40465.
Matriz de diferente potencial base do criatório São
Vicente com apenas 90 cm de cernelha da geração
2006 esta égua de pelagem Alazã Tostada
appaloosa, tem seu arqueamento de costela como
um diferencial apreciado na raça, sangue aberto
para os principais garanhões hoje em produção.

FANTINI DA SÃO VICENTE
15/01/2010 | FÊMEA | 0,92

38
Registro pônei 42665 e na Mini Horse, Texas
Fantini Fogacia reg Mini Horse 3151-8.
Égua de pista com sangue de campeões, leva em
linha alta Romance de Avaré e na linha baixa
Hi-tech do Japão que vai a Príncipe do Japão, de
pelagem pampa de Alazã com 92 cm de cernelha
da geração 2010 com certeza enfeitara qualquer
plantel por onde estiver.

FANTOMAS DA MARYLAND
MIUDINHO DE TIBIRICA

AVARE PALHACINHO X HORTENCIA DE TIBIRICA

AVARE OLIVA

EXCLUSIVO DE AVARE X AVARE LOTA

29/10/2004 | MACHO | 0,87

39
Registro pônei número 36564
e Mini Horse 20435.
De pelagem preta, geração 2004 com 87 cm de
cernelha este magnifico garanhão leva em sua
linha alta Miudinho de Tibiriçá GSP que vai a
Avaré Palhacinho e em linha baixa o encantador
Xerife de Avaré, raçador que se paga na primeira
cria.

HELENA DA SÃO VICENTE
15/01/2003 | FÊMEA | 0,86

40
Registro mini Horse 3315-4
e na Pônei Helena da São Vicente.
Égua de pista, matriz de luxo, verdadeira joia do
leilão, de pelagem Preta com tendência Tordilha,
leva em linha alta Avaré Dimple, que vai a
Garimpo da Lagoinha, e na linha Baixa Veludo de
Avaré , deixa vários produtos, inclusive um macho
pampa da cruza com Ducati do Jorgeco hoje no
haras Meninada.

EDITH DO BOM FIM
ZANGAO DO BOM FIM

TROPEIRO DO BOM FIM X CAMILA II DO BOM FIM

NANI DO BOM FIM

ANGICO DO BOM FIM X ESMERALDA DO BOM FIM

01/09/2009 | FÊMEA | 0,00

41

AMAPOLA DA SÃO VICENTE
11/12/1997 | FÊMEA | 0,90

42
Geração 97, registro Pônei 41623.
Melhor custo benefício deste leilão, matriz que
na sua primeira cria irá trazer o retorno ao
investimento. De pelagem pampa de Alazã com
apenas 90 cm de cernelha esta mãe de campeões
do plantel São Vicente está sendo liberada a venda
para quem quer fazer animais diferenciados,
oportunidade única neste leilão de redução de
plantel.

URUAU DAS SETE PRAIAS
MACHO

43

HAICAI DE SETE PRAIAS
11/12/1997 | FÊMEA | 0,90

44
Registro pônei 28992.
Matriz de pelagem pampa de Alazã com 80
cm de cernelha uma das principais matriz do
Haras São Vicente, oriunda do Haras Sete Praias
verdadeiro celeiro de Campeões, vai em linha
alta a Tarzan de Avaré e na linha Baixa Xerife de
Avaré, verdadeiro negócio de custo benefício, seu
investimento se garante na primeira cria, ela da
geração 1996.

REGULAMENTO LEILÃO ABERTURA DE PLANTEL HARAS SÃO VICENTE
01.Todas as informações constantes neste catálogo são de inteira responsabilidade dos promotores deste
leilão, exceto os dados relativos aos animais, os quais são de responsabilidade do (s) vendedores (es) de
cada respectivo lote.
02. Na data 13/08/2018 a partir das 20hs entrará para apregoamento os lotes do leilão sendo
considerados os lances já existentes na página.
03. CONDIÇÕES DE VENDA: As vendas serão em 50 parcelas, que somadas darão o preço final do lote.
04. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será feito em 50 (cinquenta) parcelas, sendo 02 (duas)
parcelas a vista e as demais vencendo de 2 á 2 a cada 30 dias. Fatura mensal não inferior a R$120,00.
04. A) Para pagamento a vista o vendedor considera 6% de desconto do valor do animal.
05. Taxas: Sobre o valor de cada operação (soma das 50 parcelas) serão cobradas as taxas de 8,5% (oito
e meio por cento) do comprador, 12 % (Doze por cento) do vendedor a título de comissão pagas no acerto
de contas.
06. Toda e qualquer incidência de impostos e taxas para viagem será de responsabilidade dos compradores.
07. Nas vendas a prazo o comprador dará ao vendedor, em penhor pecuniário, os animais adquiridos até
a liberação total da dívida, ficando de posse dos mesmos na qualidade de fiel depositário, não podendo
aliená-los nem onera-los, sem o consentimento, por escrito, do vendedor. As notas promissórias fazem
parte integrante do contrato de compra e venda que terão efeito jurídico até o pagamento da ultima
parcela.
08. A falta de pagamento de qualquer uma ou mais parcelas em seus prazos, implica no vencimento a
exigibilidade da dívida por inteiro, independente da notificação ou aviso, ficando as parcelas acrescidas
de juros e multas bancárias. (Conforme Lei nº 492 de 30/08/37 e Decreto Lei nº 167 de 14/02/67).
09. Uma vez batido o martelo os animais estarão por conta e risco dos compradores. Entretanto o vendedor
se obriga a manter sob sua guarda e trato até 05 (cinco) dias da realização do leilão ou antecipadamente
na entrega do animal para embarque. Caso o comprador não os retire até o prazo estipulado, será
cobrada uma taxa de manutenção por animal, por dia de atraso.
10. Os animais inscritos deverão estar isentos de quaisquer compromissos com terceiros até a licitação.
11. Assiste ao vendedor o direito de solicitar avalista do seu conhecimento, desde que manifeste esta
exigência no escritório da empresa leiloeira, MORALES LEILÕES, antes que o comprador faça seu acerto
de contas.

Anderson Morales

(19) 98124-7979

12. Imediatamente após a batida do martelo, o comprador assinará o Contrato de Compra e Venda com
reserva de domínio, dando aceite a única nota promissória no valor total do negócio realizado, mais
8,5% (oito e meio por cento) referente a comissão. No caso de venda via web, o comprador tem até 3
(três) dias da realização do leilão para seus acertos e assinatura do contrato, sendo que após o prazo
estipulado estará sujeito a pagamento com juros e taxa de mora exigível em instituições bancárias e
outras penalidades previstas no código civil brasileiro.
13. IMPORTANTE: No momento da batida do martelo, o comprador deverá ter seu cadastro já aprovado.
Será realizada uma consulta dos dados nos órgãos de proteção ao crédito como SPC, SERASA, CDL, etc.
Somente após a liberação desta consulta às vendas serão efetivadas.
14. Toda a documentação será emitida em nome do comprador indicado na nota do leilão.
15. O registro original bem como a comunicação de transferência será repassado pelo vendedor ao
comprador após total quitação do débito.
16. A Fertilidade destes animais estão avaliadas e faz parte integrante deste contrato o laudo, para uma
melhor avaliação fica os animais a disposição de vistoria prévia até as 18 h do dia 13/08/2018
17. As vendas no leilão serão irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o comprador recusar ou solicitar
redução de preço dos animais adquiridos, conforme disposto no artigo 1.106 do código civil brasileiro.
18. A MORALES LEILÕES e seus organizadores na qualidade de simples realizadora deste leilão, não
responde solidária e subsidiariamente pela liquidação das vendas realizadas através do mesmo, nem
pelas obrigações assumidas pelas partes.
19. Lembramos aos interessados que procedam com antecedência, inclusive com técnicos de sua confiança,
a revisão dos animais colocados a venda. Reclamações posteriores não serão aceitas.
20. É facultativo ao leiloeiro o direito de recusar lance de pessoas que constem na relação de NÃO
IDÔNEAS nas firmas leiloeiras e comercias, e de pessoas que a seu critério não julgar responsáveis ou
receber lances que considerar aviltantes.
21. Todos os participantes do leilão se obrigam de forma definitiva e irrecorrível, a acatarem as disposições
deste regulamento, o qual é considerado como conhecido por todos, conforme disposições encontradas no
artigo 3º da lei de introdução ao Código Civil Brasileiro.

Lances aberto a partir de 05/08/18

www.moralesleiloes.com.br

BONS NEGÓCIOS
FRETE CONFORME TABELA
CORTESIA A PARTIR DO QUARTO
LOTE PARA O MESMO COMPRADOR

