REGULAMENTO
1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O LEILÃO 1.1 – O LEILÃO das Cabanhas Santo Amaro e Sapé, terá início no dia
15/09/2020 as 20:30 horas com transmissão ao vivo pelo Canal Youtube, Facebook, instagram e site Haciendaleilões, sendo
que serão captados pré - lances nos grupos de whatsapp e site de Leilões da Hacienda, sendo a venda concretizada pelo
totaliza 50 parcelas), e o resultado será o valor total do lote.
2 - DAS COMISSÕES 2.1 – A comissão será de oito por cento sobre a batida do martelo e será devida mesmo no caso de
desistência.
boleto bancário que será encaminhado após o encerramento do leilão; 3.2 - Para pagamento a vista será concedido desparcela de entrada a vista, será concedido desconto de 25% sobre o valor da batida do martelo; 3.4 - Para pagamento em
desconto de 20%, mediante boleto bancário que será encaminhado após o encerramento do leilão; 3.5 - Os lotes terão lance
alvo e poderão ser adquiridos pelo respectivo lance antes do leilão, via grupos de Whatzapp; 3.6 O valor da parcela unitária
corresponde ao valor do lance ofertado. 3.7 - O pagamento do valor integral ou da primeira parcela deverá ser realizado no
comissão.
4 - DO CADASTRO ANTECIPADO 4.1 - Só serão aceitos lances de pessoas físicas ou jurídicas devidamente cadastradas
junto a Hacienda. 4.2 - É válida a recusa, pelo pela Hacienda, de lances efetuados por clientes que não estiverem previamente cadastrados, ou que tiverem o cadastro reprovado.
vendedor.
entrada a Hacienda autorizará a retirada do animal.
acarretará ao comprador o ônus do pagamento do ICMS, calculado sobre o valor total da venda, e que deverá ser recolhido

pagamento em conta corrente indicada pela Hacienda.
8. DA DISPONIBILIZAÇÃO PARA VISITAÇÃO DOS ANIMAIS - Os vendedores disponibilizarão todos os animais para visitafretistas contratados, a tarefa de inspecionar os animais no momento do embarque, restando claro que o ato do embarque
atesta que o animal foi retirado sem nenhum tipo de problema físico, de saúde, ou quaisquer outro.
9. DAS LIBERAÇÕES DOS ANIMAIS. Os animais adquiridos somente serão liberados para retirada física e entrega aos
compradores, após o recebimento pela Hacienda do pagamento da primeira parcela, e dos contratos devidamente assinados
pelo comprador, e se for o caso, pelos avalistas.
10 - DA RETIRADA DOS ANIMAIS Uma vez cumprido o procedimento descrito na Cláusula 9 deste Regulamento e após a
11. - DA IRREVOGABILIDADE DAS VENDAS As vendas realizadas no presente catálogo são irrevogáveis e irretratáveis,
12 - DA RESPONSABILIDADE SOBRE OS ANIMAIS Serão de responsabilidade do vendedor a guarda e os cuidados com

sabilidade quando da entrega dos referidos animais ao transportador de acordo com a Cláusula 10. deste Regulamento,
do vendedor sobre o animal vendido.
13 - DAS GARANTIAS E RESPONSABILIDADES DO VENDEDOR 13.1 - SANITÁRIAS - Os vendedores comprometemvalos Crioulo, até a data da transferência dos animais no citado órgão. 13.4 - DE TRANSFERÊNCIA - Comprometem-se os

constantes no Catálogo têm total garantia e responsabilidade dos vendedores. 13.7 – DO TRANSPORTE DOS ANIMAIS - A

quais são consideradas como conhecidas por todos, não podendo se recusar a aceitá-las ou a cumpri-las alegando o seu

boleto de compra.
15 - DOS CASOS OMISSOS - Todos os casos omissos neste Regulamento que, eventualmente, possam surgir, serão resolvidos Leiloeiro. Fica eleito o Foro Regional de Campo Largo, da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Regulamento.

