44° LEILÃO PESO PESADO TABAPUÃ
Expozebu 2017

Prezado(a) Associado(a),
O tradicional LEILÃO PESO PESADO TABAPUÃ em sua 44ª edição,
acontecerá no feriado do dia 01 de Maio de 2017 (2ª feira) às 20:00 horas, no
Tatersal Rubico de Carvalho, por ocasião da EXPOZEBU 2017 em
Uberaba/MG, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi.
Informamos a seguir as normas que deverão nortear a realização do evento.
REGULAMENTO
A) Promotora do Leilão: ABCT – Associação Brasileira dos Criadores de
Tabapuã.
B) Participantes: Leilão exclusivo para sócios da ABCT em pleno gozo dos
seus direitos e que seus animais estejam inscritos em seu nome no SRGRZ.
C) Data: 01 de Maio de 2017
Local: Tatersal Rubico de Carvalho - Pq. Fernando Costa – Uberaba/MG.
Horário: 20:00 Horas
D) Sistema organizacional: A ABCT contará com os serviços das empresas
abaixo:

CENTRAL LEILÕES
(Leiloeira)

Lourenço Campo/João Henrique Campo
(Leiloeiros)

FB-GAP – Gestão e Assessoria em Pecuária
(Zootecnista Fernando Garcia de Carvalho)
(Consultoria e Assessoria Técnica)

Comissão Organizadora
Sérgio Junqueira Germano
Edson de Azevedo Ribeiro
Márcio Henry Gregg

E) Composição e informações sobre o Leilão:
O Leilão Peso Pesado Tabapuã – 2017 será composto de no máximo 35 lotes
individuais, machos e/ou fêmeas, além de prenhezes e aspirações que
deverão obedecer ao critério máximo de qualidade.
Poderão participar do leilão animais de pista que estejam de acordo com o
regulamento da Expozebu 2017, assim como matrizes a campo, desde que
bem apresentadas, de preferência, paridas e prenhes (serão aceitos matrizes
paridas e/ou prenhe), com avaliação genética pelo PMGZ em até TOP 50%, e
com acasalamento de até TOP 30%, ficando claro que os custos de filmagem
ficarão por conta e risco do vendedor e estas não poderão ser filmagens
amadoras.
Todos os animais deverão ser vistoriados “in loco” e aprovados pela FB-GAP
em comum acordo com a diretoria técnica da ABCT (Edson de Azevedo
Ribeiro).
*** Excepcionalmente, os animais participantes da EXPOZEBU 2017, poderão
ser vistoriados durante a admissão no Parque Fernando Costa desde que seja
informado com antecedência à ABCT.
F) Forma de pagamento da compra e venda:
F.1 Parcelas: 2+2+20, sendo 2 parcelas no ato, 2 parcelas com 30 (trinta) dias
e 20 parcelas iguais mensais e sucessivas.
F.2 Comissão do Vendedor: 12% (doze por cento) sobre o valor total da venda.
F.3 Comissão do Comprador: 8% (oito por cento) sobre o valor total da venda.
F.4 Defesa: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da venda.
F.5 Pagamento à vista: negociação direta de desconto entre comprador e
vendedor.
G) Vistoria e seleção dos lotes
Os interessados em participar do leilão deverão entrar em contato o mais
rápido possível com a ABCT, através dos telefones (034) 3336-2410 (fixo) ou
(034) 99687-7545 (celular) ou ainda pelo e-mail adm@tabapua.org.br,
diretamente com a Srta. Carla Renata Gomes, secretária executiva, e
comunicar o interesse para que possamos nos organizar.
Neste primeiro contato, rogamos já informar o RG do animal ou animais a
serem vistoriados.
A partir daí a FB-GAP e/ou comissão organizadora entrarão em contato para
agendar/programar a visita para vistoria e avaliação dos animais.

H) Dos valores e formas de pagamento das inscrições:
H.1 A inscrição por Lote será de R$1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais),
que deverá ser pago da seguinte forma:
50% (R$ 750,00) até o dia 03/04/2017 – Como garantia da vaga e
agendamento da vistoria do animal.
50% (R$ 750,00) até o dia 28/04/17 – Após vistoria e como confirmação de
garantida de participação no leilão.
H.2 O pagamento deverá ser efetuado por meio de boleto bancário, que será
remetido para o endereço de correspondência do criador participante do leilão
ou através de e-mail.
H.3 A taxa de inscrição somente será devolvida no caso do técnico não aprovar
nenhum lote indicado pelo Selecionador.
O associado que não efetuar o pagamento da inscrição até o dia 28/04/17
perderá o direito de participar do Leilão.
I) Disposições gerais:
I.1 Não será permitida a permuta do animal após a vistoria e seleção pela FBGAP a não ser por motivo de acidente e/ou morte;
I.2 Os casos omissos neste regulamento serão tratados diretamente pela
Diretoria da ABCT.

Haverá apresentação dos animais que irão participar do Leilão Peso
Pesado Tabapuã 2017 na pista de julgamento, próximo à ABCT, no
dia 30/04/17, a partir das 19hs.
Esperamos contar com a sua presença e participação!
Forte abraço,

Uberaba, 20 de março de 2017.

Júlio Christian Laure
ABCT - Presidente

