
 

REGULAMENTO DO EVENTO 
  
 
Este documento registra as vinte e cinco regras básicas estabelecidas para vigorarem durante 
o remate Cabanha Umbu Negocia, sendo obrigatória a sua plena observância por todos 
aqueles que dele participarem, negociando, ou não, de forma presencial, ou à distância, 
obrigando-se a acatá-lo, na sua plenitude, de forma irrevogável e final, não sendo lícito ser 
invocado o seu desconhecimento. 
 
1 - Conceitua-se como remate a comercialização de produto(s) dentro de uma sequência de 
lances, que, ao final, representa a melhor oferta, de maior valor, que seja aceita pelo leiloeiro, 
realizada por um interessado presente no recinto ou por outro que, devidamente identificado, 
intervém através da mesa tomadora de lances telefônicos (televendas), representada no local.  
 
2 - O evento acontece no Local Umbu, Uruguaiana, RS, em vinte e seis de setembro de 2019, 
administrado pela empresa Umbu Comércio de Produtos Rurais Ltda. e com transmissão ao 
vivo pelo Canal Terraviva e pela internet através do site tvterraviva.band.uol.com.br, a partir 
das quatorze horas. 
A palavra do leiloeiro, no decorrer das negociações, está credenciada a complementar ou 
alterar as condições mencionadas neste regulamento e a complementar ou corrigir alguma 
informação do catálogo disponibilizado previamente no site www.umbu.com.br, ou na versão 
impressa, distribuída no recinto. 
 
3 - Ao cliente interessado é facultado, enquanto os exemplares estiverem expostos, antes do 
início das licitações, examinar ou fazer examinar qualquer animal, por profissional habilitado, 
devidamente identificado, devendo para tal solicitar o acompanhamento de um representante 
do Vendedor. 
 
4 - As vendas serão apregoadas pelo leiloeiro Pedro Bastos em lances com o multiplicador 
dezoito que definirá o valor para cada animal individual ou integrante de lote indivisível. 
  
5 - Os lances poderão ser ofertados no próprio recinto ou através da mesa operadora, 
recebedora de lances, pelo telefone 55 3411 2200 (televendas). 
 
6 - O valor total resultante das decisões tomadas por cada Comprador, a seu exclusivo critério, 
poderá ser pago por uma das seguintes alternativas: 
   
6.1 As dezoito parcelas na modalidade à vista, impreterivelmente até a data de 02 de outubro de 
2019, com desconto de oito por cento; 
6.2 - As duas primeiras parcelas até 02 de outubro e as dezesseis restantes, impreterivelmente até 
28 de outubro de 2019, com um desconto de sete por cento sobre estas; 
6.3 - As duas primeiras parcelas até 02 de outubro de 2019, uma seguinte até 28 de outubro e as 
quinze restantes impreterivelmente até 26 de novembro de 2019 com um desconto de seis por 
cento sobre estas; 
6.4 – As duas primeiras parcelas até 02 de outubro de 2019, uma seguinte até 28 de outubro de 
2019, outra até 26 de novembro de 2019 e as quatorze restantes impreterivelmente até 26 de 
dezembro de 2019 com um desconto de cinco por cento sobre estas;  
6.5 - As duas primeiras parcelas até 02 de outubro de 2019 e as dezesseis restantes distribuídas 
mensalmente, a cada dia 26, até agosto de 2020, na quantidade que melhor favoreça o 
planejamento do Comprador, desde que haja um mínimo de uma e um máximo de três.  
Exemplificadamente: 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 (= 18), ou 
 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 (= 18), ou  
2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 3 (= 18). 



 

6.6 - As duas primeiras parcelas até 02 de outubro e as dezesseis restantes em 27 de abril de 2020, 
representando a alternativa “plano safra”; 
 
7 – Para cada Comprador beneficiado pelo Programa de Desconto na Comissão, 
proporcionado por Umbu Comércio de Produtos Rurais Ltda., será aplicado o mesmo 
percentual, reduzindo o valor final das negociações, independentemente da forma de 
pagamento optada. Para as operações com pagamentos à vista ou parcelados, o desconto 
será aplicado sobre o valor liquido resultante. Qualquer atraso verificado no plano de 
pagamento contratado cancelará essa prerrogativa conforme está referido na décima segunda 
regra. 
 
8 - A comissão de oito por cento sobre o valor total da negociação deverá ser paga pelo 
Comprador à empresa leiloeira, Umbu Comércio de Produtos Rurais Ltda., juntamente com 
a quitação das duas primeiras parcelas. Cada Comprador habilitado pelo Programa de 
Desconto na Comissão usufruirá da resultante que lhe corresponde. 
  
9 - Logo após o bater do martelo o Comprador deverá assinar a Nota de Leilão, ratificando a 
operação efetivada. 
 
10 - A formalização do negócio será realizada mediante um Contrato de Compra e Venda se o 
pagamento for procedido à vista. Se a liquidação for parcelada, esta será mediante um 
Contrato de Compra e Venda a Crédito, com reserva de domínio, podendo neste caso ser 
solicitada, a critério do leiloeiro ou da empresa leiloeira, a interveniência de um avalista do 
Comprador, inclusive nas notas promissórias representativas das parcelas vincendas. 
 
11 - A venda é de natureza irrevogável e irretratável, não podendo o Comprador recusar o(s) 
animal(is) comprado(s), nem solicitar redução de valor e/ou aumento de prazo. 
 
12 - Na venda a prazo, o atraso no pagamento de qualquer parcela sujeitará o Comprador ao 
vencimento antecipado da dívida, ao cancelamento de qualquer desconto abonado e ao 
pagamento de multa moratória de dez por cento sobre o total devido, acrescido de correção 
monetária, juros de lei e honorários advocatícios. 
 
13 - Após a negociação não serão aceitas reclamações, exceto nas hipóteses legais 
previamente comprovadas por laudo técnico, sempre precedido de exame e acompanhamento 
por veterinário indicado pelo Vendedor. Por tais razões, qualquer ocorrência envolvendo o(s) 
animal(is), ou sua saúde, devem ser imediatamente notificadas, por escrito, ao Vendedor, e, se 
possível, complementada por foto(s). 
 
14 - Ao leiloeiro é reservado o direito de não aceitar lances, a seu critério ou da empresa 
leiloeira, de pessoas sem crédito, bem como solicitar que se retire do recinto toda e qualquer 
pessoa que perturbar o normal andamento dos trabalhos. 
 
15 - Qualquer Comprador, na condição de cliente novo, que não apresentar referências 
comerciais aceitáveis, poderá ter sustada a sua compra ou poderá ter os animais retidos pelo 
Vendedor, até que os dados de seu cadastro sejam verificados e aprovados. 
 
16 - O Comprador no ato de formalização de seu cadastro autoriza ao Vendedor a realizar uma 
consulta de suas informações junto aos órgãos de proteção ao crédito. 
 
17 - O Comprador, antes de ausentar-se do recinto, deverá prestar todas as informações 
necessárias à perfeita conclusão da operação, saldando débito de valores contraídos, 
assinando documentos, indicando localizações de destino e definindo a forma e o meio de 
transporte para que os seus produtos sejam embarcados dentro do menor prazo possível.   



 

      
18 - As compras realizadas através da mesa tomadora de lances por telefone (televendas) 
condiciona a liberação dos animais ao retorno do Contrato de Compra e Venda e da 
documentação correlata, devidamente assinada pelo Comprador com firma reconhecida por 
autenticidade, em Tabelionato de Notas, em prazo nunca superior a dez dias, para que nele 
possa haver o carregamento ou a retirada dos animais. 
 
19 – A participação do Comprador, diretamente no recinto, ou através da mesa receptora de 
lances por telefone (televendas), implicará na autorização, sem ônus de qualquer natureza, do 
uso de seu nome, sua imagem e som, em favor da empresa leiloeira e do Vendedor, além de, 
posteriormente ao evento, autorizar a eventual citação de seu nome, como cliente, veiculando 
informações das suas compras para divulgação em órgãos de imprensa e canais de 
comunicação. 
 
20 - As ligações telefônicas em que forem oferecidos lances, no sistema de televendas, 
poderão ser gravadas pela empresa leiloeira para maior segurança das partes. 
 
21 - Toda a documentação emitida será em nome do Comprador e não poderá ser transferida a 
terceiro(s). 
 
22 - Os contatos com o Vendedor para prestar quaisquer informações cadastrais, financeiras 
ou para retirada dos animais, bem como solicitação de orientações e esclarecimentos sobre 
manejos dos animais adquiridos, deverão ocorrer pelo telefone 55 3411 2200 ou pelo e-mail 
umbu@umbu.com.br. 
 
23 - Todo Comprador que adquirir reprodutores machos, componentes de uma carga 
completa de quinze exemplares, poderá ter os mesmos entregues em seu estabelecimento 
rural dentro do País, se assim desejar. Também, todo Comprador de dois ou mais touros, se de 
seu interesse, com ponto de recebimento dentro de um limite de oitocentos quilômetros 
contáveis a partir do Local Umbu, poderá recebê-lo(s) no destino indicado, dentro do País, 
desde que devidamente mapeado quando da formalização das negociações. Qualquer 
diferença para distâncias maiores será cobrada de cada Comprador pelo mesmo valor unitário 
(R$ / km.) contratado pelo Vendedor junto ao transportador. 
 
24 - O Vendedor, nas vendas a crédito, se reservará o domínio do(s) bem(ns) vendido(s), de 
modo que a transferência jurídica da propriedade do(s) animal(is) restará suspensa até o 
pagamento integral do preço. Além disso, o(s) certificado(s) de registro(s) do(s) animal(ais) e 
a(s) transferência(s) de sua(s) titularidade(s) também dependerá do pagamento total do valor 
contratado. 
 
25 - Quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do descumprimento do presente regulamento 
serão apreciados e decididos pelo Foro da Comarca de Uruguaiana.  


