
Leilão dos Pavilhões para 36ª Exposição Nacional  

A ABCCMM realizará no próximo dia 09 de maio de 2017 (terça-feira), às 16h, o Leilão 

dos Pavilhões da 36ª Exposição Nacional. O remate, que será presencial, acontecerá 

no auditório da ABCCMM, no Parque de Exposições da Gameleira, em Belo Horizonte 

(MG), e será aberto aos associados quites com a entidade.  

Serão vendidas áreas, que poderão ser compartilhadas por um ou mais haras, visando 

alojar somente animais inscritos para os julgamentos da 36ª exposição, que não 

estarão dispensados da taxa de inscrição do evento. 

Mas atenção: os pavilhões deverão ser preenchidos, na sua totalidade, por animais 

inscritos de propriedade do adquirente(s), de animais indicados por ele(s) ou a critério 

da Comissão de Recepção dos Animais. 

Procedimentos e valores mínimos - Pavilhões 

Cada pavilhão será entregue com um estande básico, ficando a decoração por conta 

do vencedor da concorrência. Os galpões B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, 

B12, B13, B14, B15, e B16 serão entregues com fechamento padronizado nas laterais 

e no fundo (envelopados) pela própria Associação.  O pagamento será feito em 06(seis) 

parcelas, sendo a primeira, no ato do remate, referente a 10% do valor; e as demais 

parcelas, de igual valor, vencíveis nos dias 09/06; 09/07; 09/08; 09/09; 09/10 de 2017. 

Os lances serão ofertados diretamente ao leiloeiro presente. Quaisquer dúvidas 

durante o pregão serão resolvidas pelos diretores da ABCCMM, presentes no remate. 

O preço mínimo estipulado para a venda dos pavilhões é o seguinte: 

B1, B2, B3, B4, B5, B6 – 18 baias cada – Valor mínimo de cada galpão = R$76.000,00 

C1 – 24 baias – Valor mínimo R$ 76.000,00 

B7, B8, B9, B10, B11 e B12 – 18 baias cada – Valor mínimo de cada galpão = 

R$76.000,00 

B13, B14, B15 e B16 – 18 baias cada – Valor mínimo de cada galpão = R$ 65.000,00 

E15A – 15 baias – Valor mínimo R$ 41.500,00 

E15B – 9 baias – Valor mínimo R$ 30.000,00 

B2A, B4A, B5A – 06 baias cada – Valor mínimo R$ 21.500,00 

B8A, B10A, B11A – 10 baias cada – Valor mínimo R$ 30.200,00 

B13A, B15A, B15B, B16A – 10 baias cada – Valor mínimo R$ 30.200,00  

E7A – 10 baias cada – R$30.200,00 

E11A – 10 baias cada – R$30.200,00 

E13A – 10 baias – R$30.200,00 

Espaço para caminhão – Valor mínimo – R$8.000,00. 

*Pavilhões B1 a B6: As testeiras dos pavilhões será produzida pela ABCCMM por 

questões de homogeneização da imagem. 



Ao final dos trabalhos, aqueles que oferecerem os maiores lances vencerão a 

concorrência, quando, então, serão anunciados os seus nomes, sendo obrigatório que 

cada um informe, ainda no ato da compra, o número de baias que será montado em 

cada galpão, obviamente resguardando o número máximo estabelecido.  

Será assinado o contrato e o termo de confissão de dívida e compromisso de 

pagamento. 

Para montagem / decoração dos estantes, será necessária a apresentação de ART 

expedida pelo CREA-MG. 

Diretoria da ABCCMM 

Clique aqui para ver os mapas com as localizações dos galpões 
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