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REGULAMENTO DE COMPRA LEILÃO TABAPUA DA GÊ 05 – FÊMEAS 

01. As condições de vendas e formas de pagamentos serão: 30 PARCELAS (2+2+2+2+2+20)
02. Os PRÉ-LANCE são irrevogáveis e irretratáveis não podendo o comprador recusar o animal e ou
solicitar cancelamento e redução do preço do pré-lance dado no site.
03. As vendas realizadas no Leilão são irrevogáveis e irretratáveis não podendo o comprador recusar o
animal e ou solicitar redução do preço, de conformidade com o disposto no art. 1.106 do Código Civil
Brasileiro.
04. Todos os participantes do Leilão obrigam-se de forma definitiva e irrecorrível a acatarem as
disposições do presente regulamento, o qual é considerado como conhecido pôr todos, não podendo
ninguém se escusar de aceitá-lo e cumpri-lo alegando que não o conhece de conformidade com Art.
3º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.
05. O frete será FREE (SOB CONSULTA), ficando liberado ao vendedor qualquer tipo de acerto
pessoal nesse sentido, ficando a Arroba Leilões isenta de qualquer responsabilidade sobre qualquer
acerto entre as partes; 06. A comissão será 6% (seis por cento) para o comprador 6% ( seis por cento)
vendedor. (COMISSÃO FREE PARA O COMPRADOR QUE DER O PRÉ-LANCE NO LOTE QUE
ARREMATAR.).
07. O comprador deverá deixar e/ou enviar via correio, como garantia da dívida Nota(s) Promissória e
Contrato(s) de Compra e Venda assinados. Cabendo ao vendedor, o direito de exigir avalista idôneo e
de seu conhecimento, desde que manifeste tal exigência ao escritório da firma de leilão antes que o
comprador promova o seu acerto de contas. O comprador declara-se Fiel Depositário do(s) animal(s)
arrematado(s) até a liquidação total dos pagamentos, não podendo vender, ceder, emprestar ou dar
em penhor sem o expresso consentimento do vendedor.
08. Fica esclarecido e ajustado, por ser condição essencial do negócio, que o preço não encerra
qualquer expectativa de deflação pelo que o comprador se obriga a pagá-lo integralmente, ou seja, sem
poder pleitear nem solicitar qualquer redução ou aplicação de deflator.
09. O vendedor entregará a guia de transferência de propriedade “ADT” quitada e endossada, e
certificado de registro do animal, somente após o pagamento integral do preço do animal.
10. Lembramos a conveniência de ser procedida antecipadamente e atenciosamente a devida revisão
dos animais, pois uma vez na pista, torna-se difícil à verificação de certos detalhes visíveis somente de
perto e que poderão ser de seu desagrado, pois reclamações e queixas desta natureza não serão aceitas.
11. Todos os animais são possuidores de atestados e exames exigidos pela Fiscalização Sanitário
Animal.
12. A transação de animais registrada e controlada está isentas de ICMS. Qualquer incidência de
Impostos ou Taxas sobre vendas para fora do Estado correrá por conta exclusiva do comprador.
13. Todas as informações contidas no catálogo foram fornecidas e de responsabilidade dos
vendedores.
14. Fica eleito o foro desta comarca de SÃO GABRIEL DO OESTE – MS para resolver qualquer
dúvida que por ventura possam existir entre as partes.
15. Os casos omissos serão resolvidos pelos promotores do leilão.



https://youtu.be/NbkbmN4Hk9E


https://youtu.be/72xu-wklj8Q


https://youtu.be/JlX0CI5XKRM


https://youtu.be/dnSH6UVwSUQ


https://youtu.be/uAgHgZhiijI


,..........APUA DA GE 05 
- O GABRIEL DO OESTE - MS

Avaliação Genômica iABCZg: 5,26 1 1 DECA: 3 1 1 F**: 3,32% 

CARACTERÍSTICAS QUE COMPÕEM O iABCZ 

CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO 

Peso à desmama - efeito direto ( PD-EDg ) -kg 

Peso ao ano - efeito direto ( PA-EDg ) -kg 

Peso ao sobreano - efeito direto ( PS-EDg ) -kg 

CARACTERÍSTICAS MATERNAS 

Peso à fase materna - efeito materno ( PM-EMg ) -kg 

Total materno do peso à desmama ( TMDg ) -kg 
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(10) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (1) 

-
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(10) REPRESENTAÇÃO GRAFICA (1) 

CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS IEIIIBIEII (10) REPRESENTAÇÃO GRAFICA (1) 

Idade ao primeiro parto ( IPPg ) -dias 

Stayability ( STAYg) -% 

Perímetro Escrotal aos 365 dias ( PE-365g ) cm 

-0,70 

33,55 

0,141 

10 

8 

16 

5 

3 

CARACTERÍSTICAS QUE NÃO COMPÕEM O iABCZ 

CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA 

Área de olho de lombo ( AOLg ) cm2 

Acabamento de carcaça ( ACABg ) O, 1 mm 

Marmoreio ( MARg ) % 

CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO 

Peso ao nascimento - efeito direto ( PN-EDg ) -kg 

CARACTERISTICAS REPRODUTIVAS 

Perímetro Escrotal aos 450 dias ( PE-450g ) cm 

CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS 

Estrutura Corporal ( Eg ) 

Precocidade ( Pg ) 

Musculosidade ( Mg ) 

GENEALOGIA PATERNA 

ANOTAÇÕES 

FLAVO DE TABA. 
RG: TABA R8366 

iABCZg: 5,7 - Deca: 3 

MACARENA DA GE 05 
RG:TVCA 13 

iABCZg: 4,91 - Deca: 3 

DOURADO DA GE 05 
RG:TVCA92 

iABCZg: 8,4 8 - Deca: 2 

IEIIIBIEII (10) REPRESENTAÇÃO GRAFICA (1) 

0,786 

-0,814 
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2 

9 

IEIIIBIEII (10) REPRESENTAÇÃO GRAFICA (1) 

0,29 27 8 

---- (10) REPRESENTAÇÃO GRAFICA (1) 

-0,055 16 7 -

---- REPRESENTAÇÃO GRAFICA 

1,733 

0,452 

0,459 

22 

22 

22 

4 

4 

GENEALOGIA MATERNA 

CANDADO FIV DA LIAB 
RG: LIA 659 

iABCZg: 11,01 - Deca: 1 

TRIPLICE DA GE 05 
RG:TVCA 151 

iABCZg: 2, 73 - Deca: 5 

ORTALICA DA GE 05 
RG:TVCA42 

iABCZg: -0,46 - Deca: 7 

-

-

+

+ 

https://youtu.be/neaSe4SE6Rs


https://youtu.be/co220EwvXFI


https://youtu.be/23hIhIwbFOE


https://youtu.be/Qekz7zq91IE


https://youtu.be/WRN4ZI8PW2Y


https://youtu.be/t6ERHbvTsxc


https://youtu.be/N09wA0FJ0Vw


https://youtu.be/8nQNdoZBTLo


https://youtu.be/TTxRKh1kLf0


https://youtu.be/34-qE8K22jY


https://youtu.be/AqbrGWLKfqM


https://youtu.be/vcFvmyC9mgA


https://youtu.be/OaPpvtc_yZ0


https://youtu.be/zTgsJ_ofO1Q


https://youtu.be/ItbL-KAj5-I


https://youtu.be/-21kV775n-4


https://youtu.be/L-5Z1sTH8d8


https://youtu.be/xPe1t1xeW4k


https://youtu.be/e6AC9DpH2NA


https://youtu.be/_IJmMgr8j4s


https://youtu.be/Aji362Q257c


Inseminada do Touro Cacife FIV da Gê 05 - TVCA 825

https://youtu.be/W8bj5unDw_E


 Inseminada do Touro Cacife FIV da Gê 05 - TVCA 825 

https://youtu.be/kda6MNAKci8


Inseminada do Touro Cacife FIV da Gê 05 - TVCA 825

https://youtu.be/fz-wia_81ww


https://youtu.be/SCEXhxhLIQU


https://youtu.be/wc7Xr6Wb_eI


,..........APUA DA GE 05 
- O GABRIEL DO OESTE - MS

Avaliação Genômica iABCZg: 6,3 1 1 DECA: 3 1 1 F**: 7,03% 

CARACTERÍSTICAS QUE COMPÕEM O iABCZ 

CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO 

Peso à desmama - efeito direto ( PD-EDg ) -kg 

Peso ao ano - efeito direto ( PA-EDg) -kg 

Peso ao sobreano - efeito direto ( PS-EDg ) -kg 

CARACTERÍSTICAS MATERNAS 

Peso à fase materna - efeito materno ( PM-EMg ) -kg 

Total materno do peso à desmama ( TMDg ) -kg 

CARACTERISTICAS REPRODUTIVAS 

Idade ao primeiro parto ( IPPg ) -dias 

Stayability ( STAYg) -% 

Perímetro Escrotal aos 365 dias ( PE-365g ) -cm 
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(10) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (1) 

-
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(10) REPRESENTAÇÃO GRAFICA (1) 

-
(10) REPRESENTAÇÃO GRAFICA (1) 

CARACTERÍSTICAS QUE NÃO COMPÕEM O iABCZ 

CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA 

Área de olho de lombo ( AOLg ) cm2 

Acabamento de carcaça ( ACABg ) o, 1 mm 

Marmoreio ( MARg ) % 

CARACTERISTICAS DE CRESCIMENTO 

Peso ao nascimento - efeito direto ( PN-EDg ) -kg 

CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS 

Perímetro Escrotal aos 450 dias ( PE-450g ) cm 

CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS 

Estrutura Corporal ( Eg ) 

Precocidade ( Pg ) 

Musculosidade ( Mg ) 

ANOTAÇÕES 

GENEALOGIA PATERNA 

CANDADO FIV DA LIAB 
RG: LIA 659 

iABCZg: 11,01 - Deca: 1 

RADIADO FIV DE TABAPUA 
RG: GTRT 3506 

iABCZg: 17,7 - Deca: 1 

TENDINHA DE TAB. 
RG: TABA P9764 

lmll&llmll (10) REPRESENTAÇÃO GRAFICA (1) 

0,976 

-0,370 

14 

10 7 -

lmll&llmll (10) REPRESENTAÇÃO GRAFICA (1) 

0,47 19 10 

(10) REPRESENTAÇÃO GRAFICA (1) 

0,458 17 

lmll&llmll REPRESENTAÇÃO GRAFICA 

0,971 

1,553 

2,191 

18 

18 

18 

2 

GENEALOGIA MATERNA 

VIUVO DE TABA. 
RG: TABA R2198 

iABCZg: -15,21 - Deca: 10 

RAMI FIV DE TABAPUA 
RG: GTRT 3510 

iABCZg: -4,64 - Deca: 9 

JACANA FIV DA LIAB 
RG: LIA 402 

iABCZg: 8,24 - Deca: 2 

+

Prenhez do Touro  Querido FIV da Gê 05 - TVCA 249 - Previsão de parto: 
março / abril de 2021

https://youtu.be/XDKQJ8vkqiM


Prenhez do Touro  Querido FIV da Gê 05 - TVCA 249 - Previsão de parto: março / abril 
de 2021

https://youtu.be/VHwJd5W7Ov8


Prenhez do Touro  Querido FIV da Gê 05 - TVCA 249 - Previsão de parto: dezembro / 
janeiro de 2021

https://youtu.be/QQL2vMkiJ7E
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	LOTE02GÊ
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	LOTE09GÊ
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	CATÁLOGOTABAPUÂDAGÊ
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	LOTE018GÊ
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	LOTE022GÊ
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