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Contrato de Compra 
 

Dados do Gato: 

 BR* KatzeCoon ... 
Sexo:  
DN:  
Cor:  
Microchip:  
Pai:  
Pedigree: ffb-lo:  
Microchip: 
Mãe:  
Pedigree: ffb-lo:  
Microchip:  

 
 

Dados do Criador: 

Criador: Greice Kelly Lessio 
CPF:  
Gatil: KatzeCoon 
Registro FFB/FIFe: BR- 0699  
               Antigo (033/2007)   

Endereço: 
 
Tel: 
Cel: 

 
 

Dados do Comprador: 
Nome:  
CPF:  
E-mail:  
 
 

Endereço:  
 
Cep:  
Cel.:  

 
 Antes de iniciar a leitura e, o COMPRADOR está ciente de que está adquirindo um animal 
da espécie felina – Gato. Animais são seres vivos, possuem sistema nervoso central. Isto 
significa que ele sente alegria, amor, saudade, fome, sede, frio, calor, medo e dor. Além 
disso, eles também comem, fazem xixi e cocô, brincam, dormem, cansam, descansam, 
bagunçam, estragam, aprendem, ficam doentes, vivem por muitos ou poucos anos e 
também morrem!  
 
Pelo presente instrumento particular de COMPRA E VENDA, os acima relacionados como 

CRIADOR e COMPRADOR acordam neste ato a venda e compra do filhote descrito acima, 

mediante condições e termos relacionados a seguir: 

A. Do pagamento:  
A1. Preço total do filhote:  
A2. Condições de Pagamento:  
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A3. Está incluso no valor do filhote:  
- Pedigree; 
- Documento de transferência de propriedade; 
- Carteira de Vacinação 
- Vacina  
- Vermifugação necessária até a entrega  
- Microchip instalado  
 
A4. A Reserva/Sinal no valor de 50% do valor do gato. Incluso no pagamento da primeira 
parcela ou no valor à vista garante a preferência na compra do gato escolhido. Se o 
COMPRADOR desistir da compra, o valor pago pela reserva não será devolvido. Neste caso, o 
COMPRADOR poderá transferir a reserva para outro filhote da mesma ninhada, se disponível, 
ou aguardar outro filhote do gatil. 
 
B. Da finalidade: 
B1. O Filhote descrito neste contrato está sendo vendido na qualidade de Pet/ companhia.  
 
C. Dos documentos e da entrega: 
C1. O CRIADOR garante que este filhote é de raça pura, com linhagem comprovada conforme o 
registro dos pais, e que o documento de Pedigree será entregue assim que for liberado pela 
Federação, onde são registrados os Pedigrees, e mediante também ao recebimento total do 
valor acordado neste contrato. 
 
O gatil solicita os pedigrees á federação quando os filhotes estão com no máximo 4 meses de 
idade. A partir daí, a federação é responsável pela emissão do documento. O tempo para 
emissão pode demorar meses, ficando o gatil livre da responsabilidade de acordar um prazo de 
entrega deste documento.  
 
C2. O gatil é responsável por enviar por correio o documento de Pedigree ao COMPRADOR 
assim que recebê-lo do clube ao que é registrado.  
C3. Os pedigrees de todos os filhotes são emitidos em nome do CRIADOR. O documento de 
transferência de propriedade será entregue juntamente com o pedigree ao COMPRADOR, que 
deverá solicitar a transferência á federação, arcando assim com os custos deste processo. 
C4. O criador garante que o filhote é negativo para a mutação do gene MyBPC3, responsável 
pelo desenvolvimento da HCM (Cardiomiopatia Hipertrófica) em Maine Coons. Será entregue 
ao COMPRADOR cópia dos exames de DNA que comprovam o resultado negativo do filhote. 
Obs.: pais negativos geram filhotes negativos.  
 
Contudo, a medicina veterinária está em constante evolução e não podemos garantir que 
outras doenças, ou mesmo variações da citada acima, não acometerão nossos gatos, visto que 
ainda não existem testes de DNA para elas.  
 
C5. O filhote será entregue com no mínimo, 4 meses de idade, após receber as vacinas. 
C6. O Gatil se reserva o direito de recusar a venda do filhote sem precisar dar qualquer motivo 
ou explicações. Neste caso, se o COMPRADOR já tiver pago algum valor, este será devolvido 
integralmente. 
 
D. Das garantias:  
D1. O CRIADOR garante entregar o filhote sem sinais clínicos de doenças infecto-contagiosas, 
livre de parasitas e com as vacinas atualizadas.  
D2. O CRIADOR garante entregar o filhote saudável no ato da compra, sem problemas 
genéticos ou congênitos aparentes. Caso o filhote apresente alguma doença ou ferimento 
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antes da data de entrega, o CRIADOR poderá adiar a data de entrega do mesmo, até que a 
doença ou ferimento seja curado.  
D3. O CRIADOR garante que o Gatil é livre de parasitas, FIV e FelV.  
D4. O COMPRADOR deve agendar um exame veterinário dentro de 48 horas após o 
recebimento do filhote. Caso o veterinário encontre alguma doença ou defeito dentro deste 
período de tempo, o filhote poderá ser devolvido ao criador em até no máximo 48 horas após 
o exame, para após exame do veterinário de confiança, tratar do felino. 
D5. O CRIADOR responsabiliza-se em ressarcir o COMPRADOR com um animal de qualidade 
equivalente, caso o filhote venha a óbito dentro de um período de 7 (sete) dias (tempo de 
incubação de doenças viróticas) após a data de entrega deste, por doença infecto-contagiosa 
adquirida anteriormente à entrega. O óbito deve ser devidamente comprovado mediante 
laudo médico veterinário, por profissional habilitado idôneo, acompanhado do diagnóstico e 
exames da causa mortis (necropsia), providenciado pelo COMPRADOR. No documento de 
Laudo Médico deve constar o nome completo e número de microchip do filhote. No laudo da 
necropsia devem constar FOTOS, nome completo e número de microchip do filhote.  
 
Esta garantia não se aplica a casos intencionais ou acidentais de: intoxicação, envenenamento, 
medicação, alimentação inadequada, quedas, atropelamento, acidentes e maus tratos. 
 O filhote não será reposto pelo gatil  em caso de desaparecimento/fuga/roubo do mesmo.  
 
D6.  Se o filhote ficar doente até o terceiro dia após a entrega, o COMPRADOR deverá entregar 
o animal ao CRIADOR para que seja realizado o tratamento. Se o filhote morrer nesta situação, 
o CRIADOR fornecerá ao COMPRADOR um novo animal. Se o COMPRADOR não quiser entregar 
o filhote para o criador tratar, e decidir realizar o tratamento, o CRIADOR estará livre de 
qualquer responsabilidade. Neste caso não será obrigado a pagar as despesas com o 
veterinário, nem será obrigado a devolver o dinheiro ou repor o filhote em caso de morte 
durante o tratamento veterinário providenciado pelo COMPRADOR.  
D7.  O CRIADOR não é responsável por defeitos que eventualmente se desenvolvam após a 
entrega do filhote. A saúde do filhote é assegurada pela condição do mesmo verificado no 
momento da entrega e pelo Certificado de Saúde Veterinária.  
D8. O criador não é responsável pelo desenvolvimento físico e mental do FELINO após a 
entrega. Aqui, também se aplicam o tamanho, porte, peso e comportamento do animal. 
 
E. Observações gerais sobre as garantias: 
E1. O filhote será substituído por outro, do mesmo sexo, conforme disponibilidade. 
E2. As garantias descritas acima, só terão validade para o comprador que não possuir outros 
gatos. 
E3. Para compradores que possuírem outros gatos, as garantiam só terão validade, se no ato 
da entrega do filhote, seja apresentado exames de FIV, FELV, e hemograma e fezes, com data 
recente. 

E4. Sem apresentação dos exames, a garantia perde valor. 
 
 
F. Obrigações do COMPRADOR: 
F.1 Durante os 30 (trinta) dias que sucedem à entrega do filhote, o COMPRADOR evitará expor 
o mesmo a situações de estresse, como festas, recepções, viagens, recebimento de visitas, 
contato com outros animais, banhos, saídas de. Estudos revelam que situações de estresse 
diminuem a imunidade do animal, deixando-o mais susceptíveis a adoecer. 
F2.  O filhote receberá assistência veterinária qualificada sempre que necessário, mantendo 
sempre atualizadas todas as suas vacinas.  
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F3. Ao filhote não será negado atenção veterinária necessária. Se o COMPRADOR estiver 
inseguro se o mesmo necessita ou não de serviços médicos, deverá contatar um veterinário, a 
situação deverá ser explicada, e o conselho veterinário deverá ser acatado.  
F4. O filhote não deverá ter acesso externo, exceto com coleira e guia (sob supervisão 
próxima), ou em área totalmente cercada. 
F5. O filhote deverá receber ração apropriada (de qualidade Super Premium), em quantidade 
apropriada, e deverá ter água fresca e filtrada disponível a todo o tempo.  
F6. O filhote terá acesso à local onde poderá tomar banho de sol e viverá em local protegido 
contra variações de tempo e temperatura. 
 
 TODAS as janelas e sacadas do apartamento onde o filhote irá residir deverão ser teladas, bem 
como janelas e sacadas altas de casas ou quintais e garagens que possibilitem o acesso á rua.  
 
F7. O filhote não poderá ter as unhas removidas, apenas aparadas. A remoção é crime 
(Resolução 877 do CFMV, baseado no artigo 32 da Lei 9605/98).  
 
F8. O filhote não pode ser revendido, doado ou trocado sem o consentimento do CRIADOR. 
Sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O CRIADOR se 
disponibiliza a ajudar a encontrar um novo lar para o filhote em qualquer fase de sua vida caso 
o COMPRADOR não o queira mais ou, por força maior não possa garantir suas necessidades 
básicas. 
F9. Sob nenhuma circunstância o criador pode garantir o sucesso do filhote em 
shows/exposições (competição, grooming, condição de saúde, temperamento e maturidade).  
F10. Se o filhote morrer ou tiver que ser sacrificado, o criador quer ser informado da causa da 
morte.  
F11. Recomendamos que seja feito um check-up anualmente no filhote e que nele se inclua 
um exame de ecocardiograma. 
F12. O CRIADOR gostaria de ser informado sobre o desenvolvimento do filhote e sobre 
resultados de shows/exposições e eventos que porventura participe. Gostaria também de 
receber fotos do animal (podendo ser por e-mail) a cada 6 (seis) meses pelo menos.  
F13.  O COMPRADOR deverá informar ao CRIADOR sobre mudanças de endereço, telefone e e-
mail, para que se possa manter contato permanente. 

 
 

“O Nosso Gatil deseja que você e sua família sejam muito felizes em companhia do seu 
gatão, e que a vida de vocês seja transformada numa verdadeira festa”.  
 
São Caetano do Sul, 01 de janeiro de 2018. 
 
__________________________________ 
Criador 

__________________________________ 
Comprador 

 

 


