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XVI FESTIVAL NACIONAL DO CAVALO BH 2021 

LEILÃO DE EMBRIÕES BH DO FUTURO  

 

 

 

Data: Durante o XVI Festival Nacional do Cavalo BH de 2021. 

Local: CHSA por transmissão em telão   

Organização: Sr. Djalma – Canal do Leilão site www.canaldoleilão.com.br 

Leiloeiro:  Nilson Genovesi 

 

Categoria: Embrião 

Programação prevista:  

✓ Abertura das inscrições 24 de agosto  

✓ Término das inscrições 15 de setembro 

✓ A seleção será feita pelo Comissão técnico da ABCCH 

✓ Início da divulgação nas mídias sociais: 15 de outubro  

 

Material para a inscrição (seleção) enviar por e-mail: 

✓ Cruzamento Virtual 

✓ Previsão de nascimento 

✓ Data da inseminação 

✓ Termo de ciência e responsabilidade devidamente assinado 

 

Importante: 

✓ Serão aceitos embriões transferidos nas receptoras até o dia 30/08/21, no caso de embriões 

com idade gestacional menor que 90 dias na data do leilão, terão prenhes garantida pelo 

vendedor até completar 90 dias de gestação. 

✓ As coberturas deverão estar comunicadas, impreterivelmente, até 15 de setembro de 2021. 

✓ É responsabilidade do vendedor a veracidade do produto apresentado. 
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✓ No caso de inseminação artificial, deverá ser apresentado nota fiscal de compra do sêmen 

que deverá estar em nome do vendedor. 

✓ Embriões deverão estar quitados até o dia do leilão; 

✓ A égua doadora deverá estar registrada em nome do vendedor ou com contrato de 

arredamento devidamente homologado pela ABCCH. 

 

A seleção dos produtos: 

✓ será analisada e aprovada pelo Comissão Técnica ABCCH 

✓ O critério será objetivo, obedecendo a pontuação utilizada para avaliação de pedigrees de 

garanhões e éguas competition; 

✓ Serão selecionados os embriões mais bem ranqueados, no caso de perda de embrião 

(aborto), a substituição será o próximo da lista, obedecendo a pontuação utilizada para 

avaliação de pedigrees de garanhões e éguas competition; 

 

Enviar a sua inscrição para o e-mail faleconosco@brasileirodehipismo.com.br, juntamente 

com todas as informações e material descrito acima, devidamente identificado com Termo 

de Ciência e Responsabilidade assinado, em caso de falta de algum dos itens mencionados 

a inscrição não será aceita. 

Sobre as inscrições dos produtos (embriões) selecionados: 

Valor da inscrição para embrião:  

✓ Sócio R$1.300,00 

✓ Não Sócio R$1.800,00 

Forma de pagamento: 

1ª parcela 20/09/2021 

2ª parcela 20/10/2021 

 

Associado ABCCH: 

✓ antes de enviar sua inscrição, verifique se há alguma pendência financeira com a instituição, 

estando inadimplente será cobrado valor de não sócio.  

Garantia do produto: 

✓ Embriões vendidos com idade gestacional menor que 90 dias da data do leilão, terão prenhes 

garantida pelo vendedor até completar 90 dias de gestação. 

 

mailto:faleconosco@brasileirodehipismo.com.br
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Comissão:   

✓ 8% vendedor  

✓ 8% comprador  

 

A saber: 

• Embriões vendidos acima de R$60.000,00, terão o valor da inscrição abatido da comissão; 
 
 

 

Multas: 

Cancelamento / Desistência/ Negociação ou Venda antecipada 

Até 3 dias após a seleção do produto, o vendedor poderá desistir sem custo.  

Implicações: 

✓ De 16/09 a 15/10, multa de R$ 3.000,00;  

✓ De 16/10 até a data do leilão, multa de R$ 4.500,00;  

✓ Em caso de motivos veterinários: 
a) enviar o laudo veterinário à ABCCH que será submetido ao Conselho Deliberativo Técnico 

(CDT) que fará a análise e dará o parecer se terá direito a isenção da multa;  
b) enviar o pré-registro com a ocorrência assinalada e devidamente assinado deverá ser 

protocolado pela ABCCH no prazo de 10 dias após a retirada do produto do leilão. 
 

DO DIA DO LEILÃO:  

Nível de defesa, que não haverá cobrança de comissão: 

✓ R$40.000,00  

A defesa em valor superior ao mencionado, irá gerar comissão de 8% (oito por cento) sobre a 
diferença entre o preço mínimo (defesa) e o valor defendido.  

 

Se ao bater o martelo: 

✓ Houver desistência da compra, não haverá isenção da comissão e os valores de defesa não 

serão levados em consideração, cabendo ao Comprador o pagamento da comissão; 

 

✓ For identificada qualquer irregularidade justificável para desfazer a compra do lote 

arrematado, caberá as partes (Vendedor e Comprador) decidirem sobre o pagamento da 

comissão; se não houver acordo, o Vendedor será o responsável pelo pagamento das 

comissões. 

 

✓ O valor do produto vendido é a batida do martelo, não serão considerados valores negociados 

antecipadamente. 
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Condição para compradores do Brasil: 

✓ Os animais serão vendidos em 30 parcelas, sendo 3 (três) à vista, mais 3 (três) em 30 dias, e 

mais 24 mensais iguais e sucessivas sem acréscimo (3+3+24).  

 

✓ Condição especial: Quem fizer lances antecipados online pelo site antes do pregão, ganha o 

direito de pagar em 30 parcelas iguais sem juros (essa condição só é válida para o produto que 

receber o lance antecipado online pelo comprador, ou seja antes da data do leilão). 

• a) O lance será feito pelo valor da parcela mensal que, multiplicado por 30, dará o preço total 

do animal.  

• b) Para pagamentos à vista, os vendedores concederão um desconto de 6% (seis por cento) 

sobre o valor da batida do martelo. 

 

Ordem de entrada:  

Será baseada através do site www.canaldoleilão, e se dará pelo valor do lance atual multiplicado pelo 

número de visualizações, dentro da categoria do leilão que o produto irá participar. 

✓ Valor do lance (parcela) x Número de visualizações; 

✓ Iniciando pelo 4º (quarto) colocado, na sequência 3º, 2º, 1º, ou seja, o 1º (primeiro) 

colocado será o 4º (quarto) a ser apresentado. E do quinto em diante seguirá na ordem 

crescente sequencial. 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 24 de agosto de 2021. 

 

Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo 

 

http://www.canaldoleilão/

