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Assinatura: 

CEP: _____-____

Nome da Fêmea (Matriz): 

Número do Registro:

Proprietário: 

Endereço:

Telefone: ( ___ ) ______________

Canil Código:Criador eventual Nome:

Variedade:

Raça: 

Data de nascimento da ninhada: __ /__ /____

(M ou F)

(MARCAR A OPÇÃO CORRESPONDENTE)

SEXO PEDIGREE
EXPORTAÇÃO DE PROPRIEDADE

TRANSFERÊNCIA REGISTRO
LIMITADO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE: O Declarante se responsabiliza civil e criminalmente pelas informações prestadas, inclusive em relação aos dados de acasalamento com reprodutor de 
propriedade de terceiros, reservando-se a CBKC ao direito de, constatada a inveracidade das informações, proceder de imediato às providências administrativas cabíveis, sem prejuízo da adoção 
das medidas judiciais pertinentes. A CBKC é autorizada a proceder ao imediato cancelamento do registro e dos documentos gerados com base em informações falsas ou incorretas, assim como 
o cancelamento do registro e dos documentos de seus eventuais descendentes já registrados. Assinatura do Proprietário: (de próprio punho)      ______________________________________________

COR

Proprietários:
NOME DOS FILHOTES 
Max. 40 caracteres, incluindo afixo e espaços. Não é permitido símbolos ou caracteres especiais).
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Membro da Fédération Cynologique Internacionale

MAPA DE REGISTRO DE NINHADA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA

MICROCHIP

Assinatura: 

CEP: _____-____

Nome da Macho (Padreador): 

Número do Registro: 

Proprietário: 

Endereço:

Telefone: ( ___ ) ______________

N  Microchip:
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Membro da Fédération Cynologique Internacionale

MAPA DE REGISTRO DE NINHADA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA

Declaração de Limitação de Pedigree
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10.

11.

12.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE: O Declarante se responsabiliza civil e criminalmente pelas informações prestadas, inclusive em relação aos dados de acasalamento com reprodutor de 
propriedade de terceiros, reservando-se a CBKC ao direito de, constatada a inveracidade das informações, proceder de imediato às providências administrativas cabíveis, sem prejuízo da adoção 
das medidas judiciais pertinentes. A CBKC é autorizada a proceder ao imediato cancelamento do registro e dos documentos gerados com base em informações falsas ou incorretas, assim como 
o cancelamento do registro e dos documentos de seus eventuais descendentes já registrados. Assinatura do Proprietário: (de próprio punho)      ______________________________________________
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