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Caros amigos(as),

Com muito orgulho apresento a 2º edição do Leilão Sem 

Fronteiras, que em 2021 fez grande sucesso e alcançou 

todos os cantos do Brasil.

O intuito deste remate é representar a qualidade 

presente em todo Brasil da raça Pônei e disponibiliza- la à 

todos criadores, usuários e futuros criadores desta raça 

espetacular. 

Um forte abraço e bons negócios.

Um forte abraço e bons negócios.

Para o II Leilão Sem Fronteiras, foram selecionados a 

dedo 31 Pôneis Brasileiros e especialmente para essa 

edição 1 casal de Mini Caprinos, escolhidos em 11 

criatórios dos estados de São Paulo, Sergipe, Minas 

Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul.

Aos 11 parceiros, meu agradecimento por abrirem seus 

plantéis e permitirem a seleção dos animais para 

abrilhantarem a 2ª edição do Leilão Sem Fronteiras. A 

FOM Assessoria está a disposição de todos para 

realizarmos, juntos, um projeto de criação de cavalos da 

raça Pônei Brasileiro. 

Fernando Ortega Montenegro



Para tudo leilão! Retirada da cabeceira do time “FOM” direto para a 

pista do leilão Sem Fronteiras. Matriz de alto nível originada da 

Cabanha La Colmena e extraoficialmente filha do Quartel de 

Bebedouro, que leva duas vezes suas veias o imortal Avaré Mosquito, 

pai da mãe de campeãs Guapa de La Colmena. Pelagem exótica de 

parar o trânsito, morfologia equilibrada e nobreza no conjunto de 

frente, fazem deste lote um destaque do remate. Segue coberta a 

campo do 1o Prêmio Nacional Progênie de Pai Jovem 2021 - Emirados 

FOM.

Fêmea

05/09/2012

Reg.: 46662

Alazã Tostada Apalusa

81cm

Kakau da Manuana01

Pai da Cobertura

Emirados FOM

https://www.youtube.com/watch?v=eyaDnoXO7UU


Linda égua de pelagem exuberante, com características raciais 

bem enquadradas no atual padrão da raça.  Segue com 

prenhez confirmada do Campeão Nacional Progênie de Pai 

Jovem 2021 e produtor de Campeões Iuan de Bicas - Parto para 

Out/22. Pacote 2 em 1 com futuro promissor!

Fêmea

11/12/2008

Reg.: 41621

Tordilha Apalusa Mantada

81cm

Raquel da São Vicente02

CONFIRMADA

Pai da Prenhez

Iuan de Bicas

https://www.youtube.com/watch?v=bXmu5gHFcfM&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=15


Lindo Reprodutor Apalusa com linhagem de Campeões. Filho 

de G.A. Amuleto (Question) grande campeão nacional 2018 

MH em Mãe Nativo de Avaré. Potro com frente leve, altiva, 

muito bem conformado e aprumado, que fala por si só. 

Domingueiro foi grande campeão jovem na Expoiter 2021 , na 

Expofeira de Pelotas e Primeiro prêmio na Nacional 2021. 

Bilhete premiado.

Macho

10/11/2019

Reg.: 48022

Tordilha Apalusa

86cm

GA Domingueiro03

GA Amuleto

x

Tereza dos Guris

x

Nativo de Avaré

Maira dos Guris

Pai

GA Amuleto

https://www.youtube.com/watch?v=UJTtLXJG6vk&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=29


Simplesmente exótica! Um fenômeno na reprodução como 

mostra sua filha Charmosa Bragança que não acompanha o 

lote. Mais um lote 2 em 1 do remate, segue com prenhez 

confirmada do magnífico Revanche do Marcon. Uma filha de 

Brigadeiro da Meninada em égua Pingo de Prata. Sangue de 

grandes pilares da raça Pônei correm em suas veias. Pampa, 

estruturada, prenhe, mãe comprovada e genética de ponta. 

Oportunidade única!

Fêmea

04/01/2010

Reg.: 41119

Pampa de Castanho

85cm

Exotica da Minie04

Brigadeiro da Meninada

x

CONFIRMADA

Guguina Feiticeira

x

Pingo de Prata de Santa Rosalia

Guguina Anastacia

Pai da Prenhez

Revanche do Marcon

https://www.youtube.com/watch?v=M5aBRMoeBio&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=11


Retirada da cabeceira do plantel de matrizes do Haras Ribalta, a 

Luluzinha é filha do Grande Campeão Nacional Enéias do Marcon. 

Matriz comprovada, é mãe do atual  Campeão Nacional Mirim  

Ursinho da Ribalta e também da Sansara da Ribalta, potra do time de 

pistas Ribalta, que serve atualmente no criatório do amigo Guilherme 

Diniz. Segue com prenhez de 6 meses confirmada do garanhão Pampa 

de Preto Homozigoto Futuro FOM, nascido no criatório do amigo 

Fernando Montenegro. É mãe de Campeão Nacional, filha de Grande 

Campeão Nacional e prenha de garanhão homozigoto!

Fêmea

24/08/2012

Reg.: 42422

Castanha Pampa Apalusa

91cm

Luluzinha da Ribalta05
CONFIRMADA

Enéias do Marcon

Charminho do Catatau

Grampola da Larissa

Avaré Pratinha

x

x

Filho

Ursinho da Ribalta
Filha

Sansara da Ribalta

https://www.youtube.com/watch?v=tkuEwBQYbnY&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=4


Matriz muito estruturada, oriunda do antigo criatório Pousada 

dos Pôneis. Carrega forte influência de sangue Avaré e Falabella 

em suas veias. Égua harmoniosa, de cernelha destacada, cabeça 

bonita e morfologia equilibrada. Deixa uma filha excelente no 

time “Das’Águas” para dar sequência em seu trabalho. 

Simplesmente uma matriz de alta qualidade e de fácil 

acasalamento. Segue com prenhez adiantada do Garf Euro, 

pampa de preto homozigoto e revelação na reprodução. Certeza 

de pampa no ventre.

Fêmea

29/03/2016

Reg.: 48113

Preta

88cm

Colina das'Águas06

CONFIRMADA

https://www.youtube.com/watch?v=eNB5GKGfDuQ&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=1


Uma máquina! Retirada do time principal da Cabanha La 

Colmena para abrilhantar o leilão. Uma filha extraoficialmente do 

Quartel de Bebedouro, ou seja, irmã de Guapa de La Colmena. 

Sangue de grandes reprodutoras corre em suas veias. Na linha 

materna descende da Gringa de La Colmena, uma das pilares da 

tropa La Colmena. Comprovada na reprodução, é mãe de Ultrage 

de La Colmena premiado na Expointer. Além de expressiva, 

pelagem apalusa, sangue de grande reprodutoras, segue 

coberta do Mix Dream do Mar.

Fêmea

15/11/2007

Reg.: 42979

Castanha Apalusa

87cm

Donzela de La Colmena07

CONFIRMADA

Pai da Cobertura

Mix Dream do Mar

https://www.youtube.com/watch?v=8-0CiopVjcc&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=5


Potro para Garanhão. Único filho do Campeão dos Campeões, 

Grande Campeão Nacional e Livro de Mérito Kojak D’luca no 

leilão. Na linha materna, é filho de Jamila de Bicas, sendo neto 

do Vison Cash da Meninada. Irmão próprio da Campeã 

Nacional Potra Jovem 2021, GM Boneca. Aposta certa, numa 

genética provada. 

Macho

10/02/2021

Reg.: Em And.

Pampa de Tordilha

78cm

GM Diamante08

Kojak D'Luca

Talismã da Meninada

Jamila de Bicas

Fina Flor D'Luca

Vision Cash da Meninada

Riquesa IV dos Vikings

Pai

Kojak D'Luca
Irmã

GM Boneca

https://www.youtube.com/watch?v=4nt5tsMIsPk&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=33


Uma Modelo!!! conjunto de frente muito leve e delicado com 

muita estrutura corporal em uma potente e elegante 

mov imentação .  Matr i z  de  fác i l  acasa lamento  t raz 

extraoficialmente em seu sangue como pai Avaré Help que nos 

leva aos consagrados Vision-Free e Question de Avaré. Em sua 

linha baixa sua mãe Jasmin do Sarandi nada mais é do que 

bisneta do inesquecível Avaré Mosquito. Nuven vem coberta 

sem tempo de confirmação do preto pampa Galã do Marcon.

Fêmea

15/09/2015

Reg.: 48009

Rosilha Apalusa

87cm

Nuven da Água Azul09

Pai da Cobertura

Galã do Marcon

https://www.youtube.com/watch?v=He0yaVOlCKc&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=10


Uma filha extraoficialmente do Avaré Bad boy, de origem da 

tropa Sarandi. Matriz de boa estrutura e de excelente 

habilidade materna, produziu animais de altíssima qualidade, 

muito mansa e segue prenha do Reservado Grande Campeão 

Nacional 2021 Kartista de Bicas com previsão  de parto para 

Agosto de 2022.

Fêmea

15/07/2009

Reg.: 42659

Preta Pampa

90cm

Hebe da São Vicente10

CONFIRMADA

Pai da Prenhez

Kartista de Bicas

https://www.youtube.com/watch?v=1BFQ9MkTMOs&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=12


Lote 2 em 1! Um show de égua! 82cm de pura genética e qualidade! 

Simplesmente filha do pilar Pandinha LM do Recreio em égua 

Nanuque, irmã de animais famosos e consagrados na raça Pônei, 

como Original, Recreio, Peteca e Nanica dos Coqueiros. Fêmea de 

conjunto equilibrado, corpo curto e expressiva fazem da Raposinha 

uma excelente matriz com potencial enorme na reprodução. Para 

melhorar, segue com prenhez confirmada do 1º Prêmio Nacional 

Progênie de Pai Jovem 2021 - Emirados FOM com previsão de parto 

para Dez/2022.

Fêmea

07/05/2015

Reg.: 44483

Castanha Apalusa

82cm

Raposinha dos Coqueiros11

CONFIRMADA

Pandinha LM do Recreio

x

Gota dos Coqueiros

x

Moleque de Nanuque

A.M.S Lebre

Pai da Prenhez

Emirados FOM

https://www.youtube.com/watch?v=629edbrYs-w


Grande oportunidade para quem deseja adquirir uma fêmea de 

pelagem persa com grande expressão racial. O seu pai, Coxis do 

Coura, também de pelagem persa, é filho do renomado Arrelia 

da São Vicente. Próxima a completar três anos de idade, está 

pronta para iniciar a sua vida reprodutiva, tendo sido coberta 

recentemente pelo Campeão Nacional Rio Negro da Ribalta, do 

nosso condomínio com o amigo Daniel Simas.

Fêmea

26/06/2019

Reg.: 47514

Persa de Preto

86cm

Sophia da Ribalta12

Coxis do Coura

Arrelia da São Vicente

Lua da Ribalta

Preta do Ravial

x

x

Pai da Cobertura

Rio Negro da Ribalta

https://www.youtube.com/watch?v=aaQbQujLfuw&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=14


Oriunda de um dos criatórios mais premiados de sua época, 

Cabanha Gauchada. Seu pai, Guguina Eurico, é irmão paterno da 

famosa e campeoníssima Zabumba de Avaré. Égua diminuta, 

docilidade ímpar e com pelagem castanha pampa diferenciada, 

esta repassada frequentemente a seus descendentes. Uma das 

matriarcas base da Estância Relincho, vai com prenhez positiva 

do Grande raçador G.A. Amuleto. Verdadeira diva!

Fêmea

01/01/2009

Reg.: 39662

Alazã Pampa

83cm

Constance da Gauchada13

CONFIRMADA

Guguina Eurico

Quazsar de Avaré

Prenda da Gauchada

Guguina Babel

Falta Envido da Reconquista

Dancarina da Reconquista

Pai da Prenhez

GA Amuleto

https://www.youtube.com/watch?v=-vVvuD3gM1g&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=30


Nada mais nada menos que um filho do Campeão dos Campeões 

- É-Top de Bicas! Potro jovem com potencial de pista e 

reprodução, retirado do time de apostas do Haras FOM. Fez 

parte do conjunto Reservado Campeão Nacional Progênie de Pai 

2021 e foi 4o prêmio Potro Jovem na disputadíssima Nacional 

2021. Futuro reprodutor com a grife São Pedro! 

Macho

05/11/2020

Reg.: 48133

Castanha

79cm

Amoreco São Pedro14

É-Top de Bicas

Holiwood do Marcon

Formosa São Pedro

Miudinha PP dos Vikings

x

x

Pai

É-Top de Bicas

https://www.youtube.com/watch?v=p1JyhA9nbrE


Muita estrutura e padrão racial com um conjunto de muita 

proporção em um sangue muito consistente. Seu pai o famoso 

Sandwich de Avaré fecha o sangue o sangue desta bela matriz em 

Avaré Mosquito uma vez que sua mãe Texas Kit Kat é filha do 

tradicional Romance de Avaré. Enola vem coberta sem tempo 

hábil de confirmação do jovem garanhão apalusa Milionário Bic. 

Fêmea

01/09/2008

Reg.: 42050

Preta Apalusa

86cm

Enola Escarola do Reino Encantado15

Sandwich de Avaré

Indio de Avaré

Kit Kat da Meninada

Avaré Ondinha

Romance de Avaré

Fantasia do Éden

Pai da Cobertura

Milionário BIC

https://www.youtube.com/watch?v=aj2iMZO3uVA&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=8


Diretamente do time de matrizes “FOM” para abrilhantar o 

remate. Simplesmente uma filha de Bororé de La Colmena, pai da 

campeoníssima Obra-Prima de La Colmena e filho do eterno 

Question de Avaré. Genética de grande reprodutoras da raça 

Pônei. Fez parte do time “São Pedro” na exposição mais 

disputada dos últimos anos, a Nacional 2021, e se consagrou  5º 

Prêmio de categoria. Segue coberta a campo do 1º Prêmio 

Nacional Progênie de Pai Jovem 2021 - Emirados FOM. 

Fêmea

04/11/2013

Reg.: 43770

Preta

92cm

Pitanga LP de La Colmena16

Bororé de La Colmena

Question de Avaré

Joaquina FKL

Atrevida de La Colmena

Garoto FKL

Carlota FKL

Pai da Cobertura

Emirados FOM

https://www.youtube.com/watch?v=h0Vf3yoGmF8


Filha do Reservado Campeão Nacional Cavalo Adulto Irineu da 

Maryland. Égua pampa com excelente produção. Destaque para as 

suas Filhas: Prado’s Rima e Prados Quimera. Entre seus netos, 

destaque especial para: Prado’s Tiara (Reservada Campeão Nacional - 

2018), Prado’s Veludo (Reserva do Haras Prado’s), Prado’s Xuxinha 

(Haras Monte Belo) e Prado’s Ursinha (Haras São Pedro-SP). Segue 

com prenhez confirmada do Garanhão Leblon D’Luca, um lindo filho 

do Campeão dos Campeões Cravo LM do Recreio. Coberta entre 4 e 

10/10/2021, prenhes confirmada em 19/03/2022.

Fêmea

10/06/2006

Reg.: 37388

Pampa de Castanho

90cm

Prado's Jade17
CONFIRMADA

Irineu da Maryland

x

H & F Jura

x

Duque do Cipozinho

Ipanema do Cipozinho

Pai da Prenhez

Leblon D'Luca
Neto

Prado's Veludo

https://www.youtube.com/watch?v=z2hcLQK29Jo&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=32


Tostado frente aberta que chama atenção pela sua elegância e 

proporções. Estruturado sem perder leveza de frente. 

Reprodutor jovem , diferenciado com genética e  atributos 

morfológicos  para ser garanhão chefe em qualquer criatório.

Macho

03/04/2018

Reg.: 46364

Alazã

79cm

Troféu do Villa Country18

Materazzi O.M

Fatto de Sete Praias

Cibele do Rei David

Espanhola O.M

Veludo de Avaré

Rolinha Jalf

Pai

Materazzi O.M
Mãe

Cibele do Rei David

https://www.youtube.com/watch?v=HhuQnqo5SGk&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=28


Um show! Égua de pista, de perfil nobre, feminino e com em seu 

conjunto de frente lançado. Extraoficialmente filha do Docs Beg 

de Santa Tereza, este filho do Grande Campeão Nacional 

Romance de Avare , portanto descende de Avaré Mosquito e 

Índio de Avaré. Segue prenha do Brigadeiro da Meninada 

comprevisão de parto para Agosto de 2022. 

Fêmea

24/04/2017

Reg.: 48158

Alazã

86cm

Ekane São Pedro19

CONFIRMADA

Pai da Prenhez

Brigadeiro da Meninada

https://www.youtube.com/watch?v=Zje371dMMII&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=9


Um show!! Simplesmente a mãe do Campeão Bragança e Bela 

Negra Bragança. Barriga e fertilidade comprovadas. Nas pistas, se 

consagrou Campeã Nacional Égua Sênior 2012 e Melhor Cabeça 

Santa Maria 2012. Castanha pampa, feminina, comprovada nas 

pistas e reprodução fazem deste lote um dos destaques do leilão. 

Registrada com o sufixo “Tapera”com origem da tropa Sarandi, 

extraoficialmente filha do Royal Blend de Avaré. Segue com 

prenhez confirmada do Siri dos Coqueiros.

Fêmea

23/04/2002

Reg.: 37237

Castanho Pinhão Pampa

85cm

Boemia da Tapera20
CONFIRMADA

Filho

Campeão Bragança
Pai da Prenhez

Siri dos Coqueiros

https://www.youtube.com/watch?v=-surgZSAIg0&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=7


Uma forma La Colmena! Padrão de matriz desejado por todos os 

criadores devido ao sucesso das fêmeas com a grife La Colmena 

na reprodução e que cabe em qualquer plantel do Brasil! 

Extraoficialmente filha do Imponente da Serrilhada, reprodutor 

que fez a base da famosa tropa FKL. Imponência é uma das cotas 

de sacrifício do Haras FOM para abrilhantar o time de matrizes no 

novo proprietário. Segue coberta a campo do 1º Prêmio 

Nacional Progênie de Pai Jovem 2021 - Emirados FOM.

Fêmea

06/04/2007

Reg.: 47221

Tordilha Apalusa

88cm

Imponência de La Colmena21

Pai da Cobertura

Emirados FOM

https://www.youtube.com/watch?v=7tH2putCTR0


Linda égua, delicada e harmoniosa com pelagem exótica associada a 

uma expressão racial ímpar. Seguindo a ideia do Haras Das’Águas de 

sempre ofertar aos amigos animais comprovados, cedemos ao leilão 

Sem Fronteiras a Bonita. Uma excelente mãe, deixando no haras uma 

potra recém apartada castanha pampa, para seguir seus passos na 

reprodução e mantermos sua reserva genética. Segue prenha do 

mesmo acasalamento com o cavalo Garf Euro, pampa de preto 

homozigoto, que nos surpreendeu muito na sua primeira estação de 

nascimento. Lote que vem para agradar os amantes da pelagem 

apalusa e de brinde um produto pampa no ventre.

Fêmea

15/09/2014

Reg.: 48112

Castanha Apalusa

90cm

Bonita das'Águas22

CONFIRMADA

https://www.youtube.com/watch?v=1pyzlkSqazQ&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=13


Futuro garanhão Alazão Pampa Crinalvo Apalusa, Talento é filho 

dos campeões nacionais Índio da Ribalta e Narizinho da Ribalta. 

Inédito em pistas, com excelentes proporções e expressão racial, 

traz na sua genética o sangue do Baton da Larissa e do Luxor 

D´Luca (Talismã X Veneza de Avaré). Possui genética nobre, 

pelagem e beleza de sobra, o que fará dele um reprodutor com 

lugar de destaque em qualquer plantel.  

Macho

18/10/2020

Reg.: 47751

Alazã Pampa Crinalva Apalusa

79cm

Talento da Ribalta23

Indio da Ribalta

Baton da Larissa

Narizinho da Ribalta

Formosa da Ribalta

Luxor D'Luca

Bela do Kai Kai

Pai

Indio da Ribalta
Mãe

Narizinho da Ribalta

https://www.youtube.com/watch?v=m5Sw_OYStd8&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=16


Ela não anda, ela desfila!! Mais um lote 2 em 1 do remate! Excelente 

fêmea comprovada nas pistas e reprodução. Melodia é uma filha do 

pilar Hi-Tech do Japão na melhor égua e reprodutora do plantel Água 

Azul - Xitara da Água Azul. Quando potra, disputou pistas na ABCMH e 

consagrou-se Campeã Nacional. Na reprodução também se 

comprovou, sendo mãe da maravilhosa Iola da Água Azul por Orgulho 

do Marcon. Segue com prenhez confirmada do 1º Prêmio Nacional 

Progênie de Pai Jovem 2021 - Emirados FOM com previsão de parto 

para Dezembro/2022.

Fêmea

13/08/2014

Reg.: 48033

Tordilha Apalusa

83cm

Melodia FOM24

CONFIRMADA

Hi-Tech do Japão

Príncipe do Japão

Xitara da Água Azul

Minie do Japão

x

x

Pai da Prenhez

Emirados FOM
Mãe

Xitara da Água Azul

https://www.youtube.com/watch?v=6rmBt6EaO8M


2 em 1! Uma jovem matriz oriunda da Cabanha La colmena, 

filha do Email da Reconquista e irmã inteira da premiada 

Caia La Colmena. Segue prenha de Brigadeiro da Meninada  

com previsão de parto para novembro de 2022. Genética 

de ponta!

Fêmea

14/11/2007

Reg.: 46463

Castanha

91cm

Tinica de La Colmena25

CONFIRMADA

E-Mail da Reconquista

Cabaret da Reconquista

Canela de La Colmena

Orgulhosa da Reconquista

x

x

Irmão

Caia de La Colmena
Pai da Prenhez

Brigadeiro da Meninada

https://www.youtube.com/watch?v=0qlZVttiaB0&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=18


Filha do Reservado Campeã Nacional Cavalo Adulto Irineu da 

Maryland. Jovem égua premiada em pista e com excelente 

produção. Destaque para os seus filhos: Prado’s Zoomp, GM 

Cachaça e GM Disputa. Segue coberta do Reservado Campeão 

Nacional Potro 2021, Prado’s Zelo. 

Fêmea

07/10/2009

Reg.: 40177

Alazã

89cm

Prado's Natureza26

Irineu da Maryland

x

H & F Menta

x

Dropes do Cipozinho

Americana do Cipozinho

Filho

Prado's Zoomp
Filha

GM Cachaça

https://www.youtube.com/watch?v=22s6JbepLUk&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=31


Um show de genética! Filha do registro de mérito Toquinho O.M 

na Menininha EDS, mãe do Grande Campeão Nacional Apache 

Elite Horse. Leva em suas veias grandes nomes da raça, como: 

Tagimaral O.M, Fato de Sete Praias, Garotinha D’Luca, Menininha 

PP dos Vikings e Sun-Light de Avaré. Fêmea de conjunto nobre e 

feminino. Segue com prenhez confirmada do 1o Prêmio Nacional 

Progênie de Pai Jovem 2021 - Emirados FOM com previsão de 

parto para Dezembro/2022. 

Fêmea

01/01/2017

Reg.: 45652

Alazã Apalusa

96cm

Menininha Elite Horse27
CONFIRMADA

Toquinho O.M

Tagimaral O.M

Menininha EDS

Quimica Zaú

Fatto de Sete Praias

Garotinha D'Luca

Pai da Prenhez

Emirados FOM
Pai

Toquinho O.M

https://www.youtube.com/watch?v=iQSh5LYuxv4


Filho do Campeão dos Campeões  É-TOP de Bicas na Europa FOM,por Filé  

da Terra. Potro manso e de boa estrutura, podendo ser usado na sela 

tranquilamente devido a morfologia funcional que possue. Oportunidade! 

Na batida do martelo o comprador terá a opção de escolha entre Amor e 

Amsterdã ou arrematar ambos.

Macho - 10/12/2020

Reg.: 48135

Tordilha Apalusa - 85cm

Amsterdã São Pedro28b

Um futuro reprodutor de sangue nobre! Filho do Campeão dos Campeões  É-TOP de 

Bicas  na Campeã  Nacional  Abelhinha São Manuel(Garimpo da Lagoinha). 79cm de 

muita qualidade, refinamento e equilíbrio morfológico. Futuro promissor. Na batida do 

martelo o comprador terá a opção de escolha entre Amor e Amsterdã ou arrematar 

ambos.

Macho - 06/11/2020

Reg.: Em And.

Preta - 79cm

Amor São Pedro28a

É-Top de Bicas

Holiwood do Marcon

Miudinha PP dos Vikings

Garimpo da Lagoinha

Abelhinha de São Manoel

Una Bonna de Avaré Pai

É-Top de Bicas

Mãe

Abelinha de São Manoel

É-Top de Bicas

Holiwood do Marcon

Miudinha PP dos Vikings

Filé da Terra

Europa FOM

Elite do Marcon

Pai

É-Top de Bicas

Mãe

Europa FOM

https://www.youtube.com/watch?v=LrMNgvFkjoQ&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=EW6e53rWSBo&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=6


Lindíssima preta de genética consistente e produção 

comprovada. Égua com correção de linhas e aprumos com 

destaque para conjunto de frente. Vai com prenhes confirmada 

de G.A. Amuleto, reprodutor chefe da Estância Relincho e pai da 

Reservada Grande Campeã Nacional Jovem 2021, G.A. Dama 

Negra.

Fêmea

06/02/2004

Reg.: 35844

Castanha

87cm

Luana dos Guris29

CONFIRMADA

Nativo de Avaré

Esquilo de Nanuque

Angela dos Guris

Granada de Avaré

R.P Moreninho

Carruira dos Dois Guris

Pai da Prenhez

GA Amuleto

https://www.youtube.com/watch?v=d3HhdZSMwv4&list=PLABBKphd31fBo1Vuyw5qxySUEBmLJ2l5L&index=27


Lote 2 em 1! Fêmea de origem Marcon com registro em Livro 

Aberto em Andamento na ABCCPônei. Matriz jovem de ossatura 

forte e estruturada. Segue com prenhez confirmada do 1º Prêmio 

Nacional Progênie de Pai Jovem 2021 - Emirados FOM com 

previsão de parto para Dezembro/2022. Também já iniciada na 

doma para sela.

Fêmea

03/11/2018

Reg.: Em And.

Castanha Apalusa

94cm

Geórgia FOM30

CONFIRMADA

Pai da Prenhez

Emirados FOM

https://www.youtube.com/watch?v=PMJeGHp4dFQ


O ponto alto do leilão!! Casal de mini caprinos de altíssimo padrão, 

retirados do seleto criatório BIC. Animais de sangues diferentes, 

que podem acasalar livremente sem consanguinidade. Thaeme já 

segue coberta.

Fêmea - 7 meses

31cm

Mini Caprinos31
Thaeme BICThiago BIC 

Macho - 9 meses

35cm

https://www.youtube.com/watch?v=aEslEBVyNJE
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REGULAMENTO

As vendas realizadas no leilão são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o 

comprador recusar o animal ou solicitar redução de preço (A luz dos artigos 104, 420, 

421 e 422 do código civil atual). Todos os participantes do Leilão obrigam-se de 

forma definitiva a acatarem as disposições deste Regulamento, não podendo 

ninguém se escusar de aceitá-lo e cumpri-lo alegando que não o conhece (Art°. 3° da 

Lei de Introdução ao Código Civil). Como é norma em todos os Leilões, o comprador 

é quem estabelece livremente o preço e nenhum índice deflacionário alterará o valor 

das promissórias rurais deste Leilão. 

 3 - Assiste ao vendedor o direito de solicitar avalista de seu 

conhecimento, desde que manifeste essa exigência ao Escritório da Business, antes 

que o comprador faça o seu acerto de contas, ficando a aprovação do nome indicado 

a exclusivo critério do vendedor. 

 1 - Após a batida do martelo, o comprador dará aceite a uma única Nota 

Promissória no valor do negócio realizado, cuja substituição por NOTAS 

PROMISSÓRIAS com vencimentos mensais, e formalização do Contrato Particular de 

Compra e Venda com Reserva e Domínio, será feita no Escritório da Business, quando 

do acerto de contas. 

 4 - Nas vendas a prazo o COMPRADOR dará ao VENDEDOR em penhor 

pecuniário os animais adquiridos, até a quitação total da dívida, ficando o 

COMPRADOR de posse dos mesmos, na qualidade de fiel depositário, não podendo 

aliená-los nem onerá-los sem o consentimento por escrito do VENDEDOR. As notas 

promissórias fazem parte integrante do Contrato de Compra e Venda que terá efeito 

jurídico até o pagamento da última parcela, por sua vez o COMPRADOR se 

compromete a manter os animais adquiridos, protegidos pelas normas e medidas 

sanitárias exigidas. Caso venha a ocorrer morte do(s) animal (ais) na posse do 

COMPRADOR, tal fato o não desobrigará do pagamento do saldo do preço, não 

restando ao VENDEDOR qualquer responsabilidade.  As “crias” que nascerem dos 

animais comercializados serão consideradas frutos ou rendimentos provenientes do 

lote adquirido, de acordo com o art. 95 do Código Civil. Em caso de inadimplência, os 

frutos e rendimentos também serão restituídos ao VENDEDOR, integrando também 

a reserva de domínio estipulada neste documento. Fica proibido ao COMPRADOR 

castrar o animal sem autorização do VENDEDOR, enquanto o COMPRADOR não tiver 

a propriedade do animal e também no caso de venda com reserva de cobertura. 

 5 - Quando do acerto de contas, será entregue ao comprador cópia do 

Registro Genealógico, ficando o original e a comunicação de transferência para 

entrega após a quitação integral do valor. 

 6 - As taxas referentes ao leilão serão pagas, SOBRE O VALOR DA BATIDA 

DO MARTELO INDEPENDENTE DE DESCONTOS, sendo pagas A VISTA,no acerto de 

contas e da seguinte forma: 6.1 -A comissão incidente será de: 8,5% (OITO E MEIO 

POR CENTO) para o COMPRADOR; 6.2 - Os vendedores pagarão a taxa pré-

estabelecida; 6.3 - As taxas referentes ao leilão não serão devolvidas em nenhuma 

hipótese. 

 7 - Os vendedores se obrigam de forma irrecorrível a apresentar todos os 

animais inscritos em transmissão, não o fazendo, o vendedor fica sujeito a taxa de 

15% (QUINZE POR CENTO) sobre o valor da média do leilão e o pagamento integral 

da taxa de inscrição.  7.1 - Ao efetuar um lance no pregão/recinto ao vivo, através do 

telefone da mesa operadora ou através do site canalbusiness.com.br  o cliente estará 

assumindo o compromisso de comprar o animal até a data de enceramento do  

leilão. Caso não assuma o lance, o cliente pagará multa no valor de 15% (quinze por 

cento) sobre o valor final da batida do martelo, além de estar sujeito a processo 

judicial. 7.2 - O lance para arrematação vincula o comprador nos moldes do artigo 

427 do Código Civil, a saber: “a proposta de contrato obriga o proponente, se o 

contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das 

circunstâncias do caso”. 

 2 - O comprador quando de sua primeira aquisição deverá preencher a 

ficha cadastral que lhe será entregue no leilão ou então preencher antecipadamente 

a mesma ficha cadastral no site www.canalbusiness.com.br, indicando a sua inscrição 

estadual, qualificação pessoal ou de sua empresa, para emissão dos documentos 

necessários. 

 8 - Nos casos em que houver incidência de ICMS para animais acima de 

03 (três) anos, este será de responsabilidade do comprador. 

 9 - Nas vendas de Embrião / Óvulo, os serviços de transferência, 

receptora, transporte de sêmen e receptoras, inclusive a sua devolução (Que deve ser 

em bom estado) são de custos integral do comprador.  

Rio de Janeiro, 12 de Abril de 2022.

OBS: Para o vencedor do pre-lance e comprador do lote que optar pagar nas 50 

parcelas, sendo 25 mensais duplas será concedido um desconto de 4% (QUATRO 

POR CENTO) no valor total do lote, aplicado nas duas últimas parcelas da compra.

 10 - O acerto de contas deverá ser feito no escritório da Business, no dia 

seguinte do leilão, dia 13 de Abril será enviado via e-mail para os compradores o 

contrato de compra e venda com a Nota Promissória Rural anexa para devida 

assinatura e reconhecimento de firma, além da conta corrente para depósito da 

entrada e comissão de compra do lote arrematado. Os animais adquiridos só estarão 

liberados para retirada na propriedade do vendedor após o recebimento por parte 

do escritório da Business do contrato assinado e reconhecido firma e após quitação 

dos valores da entrada e comissão de compra via depósito. 10.1 – Para os 

compradores que estiverem presente no leilão, a retirada dos animais deverá ser 

feita ate as 13 horas do dia seguinte do leilão, impreterivelmente, prazo no qual os 

vendedores se obrigam a manter os animais sob sua guarda. Ultrapassando esse 

prazo, a responsabilidade pela guarda e por eventuais custos que decorram no 

atraso na retirada, serão dos compradores. Os animais vendidos para compradores 

pela internet deverão retornar a propriedade dos respectivos vendedores para 

posterior retirada dos mesmos, após cumprida as exigências contratuais e de 

pagamentos. 

 11 - PARCERIAS: No caso de venda de 50% de animal(ais), seja macho ou 

fêmea, no 1ª ano após a compra o(s) animal(ais) ficará(ão) no domicílio do 

Comprador, no 2ª ano o(s) animal(ais) ficará(ão) no domicílio do Vendedor, e assim 

sucessivamente, admitindo-se a data deste contrato, como data base para a troca do 

domicílio. Os custos de manutenção e reprodução do animal ficarão sob a 

responsabilidade do sócio de onde o animal estiver alojado. Após a quitação do 

animal será efetuado Contrato de condomínio do animal. 

 12 - O vendedor fará a guarda dos animais sem custo para o comprador 

pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data do Leilão, após o que, 

caso o comprador não providencie a retirada do animal , ficará automaticamente 

responsável pelo pagamento de diária em valor a ser estipulado pelo vendedor para 

animais mantidos em baias ou mantidos a pasto; contados a partir da data do leilão, 

ficando facultado ao vendedor reter o animal caso a dívida com diárias não seja 

quitada no momento da retirada. A responsabilidade por eventuais custos que 

decorram no atraso na retirada, serão dos compradores.

 17 - A Business,na qualidade de realizadora do Leilão, desenvolve todos 

os esforços para a regularidade dos negócios e não responde solidária e/ou 

subsidiariamente pela liquidação das vendas realizadas através do Leilão, nem pelas 

obrigações assumidas pelas partes. 

 18 - A palavra do leiloeiro no decorrer do Leilão, está credenciada a 

alterar ou complementar as condições que o regem.

 14 - As “crias” que nascerem das Coberturas, Embriões, Óvulos e Ventres 

comercializados serão consideradas frutos ou rendimentos provenientes do lote 

adquirido, de acordo com o art. 95 do Código Civil. Em caso de inadimplência, estes 

frutos serão restituídos ao VENDEDOR, integrando também a reserva de domínio 

estipulada neste documento, mesmo estando registrados em nome do Comprador 

junto a Associação.

 13 - VENTRE: Os serviços técnicos e profissionais de inseminação para 

prenhez da fêmea serão integralmente de responsabilidade do Comprador. O 

Comprador deverá enviar o sêmen até a central de Reprodução do Vendedor, 

quantas vezes forem necessárias, com qualidade adequada para inseminação, não 

cabendo ao Vendedor qualquer ônus nesta operação, inclusive o valor do próprio 

sêmen. 13.1 - A entrega do produto do ventre se dará por concluída com o 

nascimento e desmame do produto com 90 dias de vida na propriedade do 

Vendedor. Caberá ao Comprador a responsabilidade das comunicações de cobrição 

junto a Associação, cabendo ao Vendedor tão somente a assinatura como 

proprietário da Matriz. 13.2 - No caso de venda de Coberturas, Embriões, Óvulos ou 

Ventres ainda não entregues ou concretizados, mesmo após a quitação do preço, o 

Comprador não poderá alienar no todo ou em parte ou efetuar qualquer tipo de 

transferência a terceiros sem o consentimento, por escrito, do Vendedor. 

 15 - O registro original bem como a comunicação de transferências será 

repassado ao comprador pelo vendedor após total quitação do débito. As taxas de 

manutenção cadastral junto à Associação de Classe (censo anual) que caiba ao 

animal adquirido serão suportadas pelo Comprador mediante reembolso ao 

Vendedor. 

 16 - Todas as informações constantes no catálogo,  são de 

responsabilidade dos vendedores bem como a garantia de fertilidade e registro na 

entidade de classe de todos os lotes presentes neste leilão. 

EXEMPLO: LANCE DE R$ 200,00 DE PARCELA= PREÇO DO LOTE R$ 10.000,00 (VALOR 

TOTAL DO ANIMAL). SENDO: Valor da entrada R$ 400,00 (representada por 

depósito/cheque) e AS 24 PARCELAS RESTANTES de R$400,00 com vencimentos 

MENSAIS representadas por NOTA PROMISSÓRIA RURAL.2ª OPÇÃO - O pagamento 

do valor da arrematação será feito em 10 (DEZ) parcelas mensais com 4% (QUATRO 

POR CENTO) de desconto.

3ª OPÇÃO - O pagamento do valor da arrematação será feito em 05 (CINCO) parcelas 

mensais com 8% (OITO POR CENTO) de desconto.

EXEMPLO: LANCE DE R$ 200,00 DE PARCELA= PREÇO DO LOTE R$ 10.000,00 (VALOR 

TOTAL DO ANIMAL). COM DESCONTO DE 4% = R$ 9.600 SENDO: 10 parcelas iguais 

no valor de R$960,00 cada COM VENCIMENTOS MENSAIS REPRESENTADAS POR 

NOTAS PROMISSÓRIAS RURAIS.

1.1- O valor de cada lance, multiplicado por 50 (CINQUENTA), corresponderá ao valor 

total do negócio por animal.1.2 - O comprador efetuará o pagamento em uma das 

seguintes modalidades, à sua opção:1ª OPÇÃO - O pagamento do valor da 

arrematação será feito em 50 (CINQUENTA) parcelas (25 MENSAIS DUPLAS) 

representadas por NOTAS PROMISSÓRIAS RURAIS.

EXEMPLO: LANCE DE R$ 200,00 DE PARCELA= PREÇO DO LOTE R$ 10.000,00 (VALOR 

TOTAL DO ANIMAL). COM DESCONTO DE 8% = R$ 9.200 SENDO: 5 parcelas iguais no 

valor de R$1.840,00 cada COM VENCIMENTOS MENSAIS REPRESENTADAS POR 

NOTAS PROMISSÓRIAS RURAIS.

4ª OPÇÃO - Pagamento À vista com 12% (DOZE POR CENTO) de desconto.EXEMPLO: 

LANCE DE R$ 200,00 DE PARCELA= PREÇO DO LOTE R$ 10.000,00 (VALOR TOTAL DO 

ANIMAL). COM DESCONTO DE 12% = 1 CHEQUE/DEPÓSITO NO VALOR DE R$ 

8.800,00.

Condições de Pagamento
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