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Antônio Santos Silva 

Haras e Fazenda da Figueira

Adão Luiz de Andrade

Haras Santa Vitória

Chegamos ao ano de 2015!!!

Nossa raça prometendo continuar na toada de grandes exposições e leilões! Temos tido um 
início de ano Sublime, galgando a um passo Galante rumo a mais um ano de crescimento!

 
Sempre que acreditamos nesta raça nunca nos arrependemos! A certeza de que nosso amor 

pelo Marchador só irá crescer nos faz pensar em investir mais na raça, promover mais leilões, 
participar de mais exposições e apoiar os projetos que tanto fazem nossa raça brilhar aqui e em 

outros continentes. É a raça SEM FRONTEIRAS!!!
 

Foi pensando desta maneira que nos unimos, Haras Figueira e Haras Santa Vitória, sócios,  
amigos e parceiros, para a realização deste leilão virtual.

 
Dois haras que sempre buscaram a excelência na marcha, unindo a beleza morfológica,  

expressão racial e biotipo de sela. Foi assim que nosso criatórios cresceram e compartilhamos 
nosso trabalho com os amigos.

 
Convidamos a todos para dia 05 de março de 2015 se juntem a nós pela tela do Canal Terra Viva 

a partir das 21 horas para celebramos mais um leilão de sucesso.

Contamos com vocês.
Um grande e forte abraço.



Relação de Lotes
01. Sublime da Ogar - 2 Pacotes de 3 coberturas
02. Baviera da Santa Vitória - embrião
03. Essência Primavera - embrião
04.a Galocha da Esperança - embrião
04.b Guaripocabana da Santa Esmeralda - embrião
05. Opala do Morro Azul - embrião
06. Spanhola Serena - Embrião
07. Tessie Elfar - embrião
08. Tocaia Serena - embrião
09. Vida Três F - embrião
10. Bally da Santa Vitória
11. Brigite da Nova Tradição - 50%
12. Dália da Santa Vitória - 50%
13. Gisel da Santa Vitória
14. Gabi da Santa Vitória
15. Gota da Santa Vitória - 50%
16. Horla RRC
17. Ilha Romântica da Santa Vitória
18. Paisagem Romântica da Sta Vitória - 50%
19. Quidama Elfar
20. Dinâmica GN

21. Flexa da Figueira
22. Grife da Figueira
23. Holandesa da Figueira
24. Iguatu da Figueira
25. Impossivel da Figueira
26. Jade da Figueira
27. Janaúba da Figueira 
28. Joliz da Figueira
29. Júlia da Figueira
30. Laís da Figueira
31. Landau da Figueira
32. Lorena da Figueira
33. Leal da Figueira
34. Leão da Figueira
35. Liberdade da Figueira
36. Link da Figueira 
37. Longo da Figueira
38. Luana da Figueira
39. Luigi da Figueira
40. Luminosa da Figueira



Sublime da Ogar

TAC

Filhos Campeões Nacionais  
Herdeiro do Expoente: Campeão Nacional Cavalo Graduado Maior - BH/MG 2014 - Res. Campeão Cavalo Adulto Maior de Marcha - BH/MG 2012

Iguaçu do Expoente: Res. Campeão Nacional Cavalo Adulto de Marcha - CBM - Salvador/BA 2013
Sinfonia do Arco Azul ( Marcha Picada): Res. Campeã Nacional Égua Sênior de Marcha - BH/MG 2012 - Res. Campeã Nacional Égua Jovem de Marcha - BH/MG 2010

Res. Campeã Nacional Égua Jovem de Marcha - BH/MG 2010
Pajé do Yuri: Res. Campeão Nacional Cavalo Master - BH/MG 2014 - Res. Campeão Cavalo Sênior Maior de Marcha - BH/MG 2012 - Res. Campeão cavalo Sênior Maior - BH/MG 2012

Res. Campeão Cavalo Sênior Maior de Marcha - BH/MG 2012 - Campeão Cavalo Jovem de Marcha - BH/MG 2009
Horizonte do Expoente: Res. Campeão Nacional Cavalo Graduado Maior de Marcha 2014 - Res. Campeão Nacional Cavalo Graduado Maior 2014 - Res. Campeão Cavalo Senior Maior de Marcha 2013

Atrevida Caxambuense: Campeã Nacional Égua Graduada Maior - BH/MG 2012 - Res. Campeã Nacional Égua Adulta - BH/MG 2010 - Campeã Égua Adulta de Marcha - BH/MG 2010
Caxambu Analuz: Res. Campeã Nacional Potra Mirim - BH/MG 2007



• Vendedor: Haras Santa Vitória

Sublime da Ogar - 2 Pacotes de 3 coberturas

Sublime está entre os 10 mais tops da raça, pai de 7 campeões nacionais e inúmeros campeões regionais. Cavalo fenômeno de produção, foi campeoníssimo de pista em sua trajetória, sendo 
Campeão Brasileiro de Marcha.

TAC

01

Seu filho

Seu filho

Herdeiro do Expoente

Paje do Yuri



• Vendedor: Haras Santa Vitória

Baviera da Santa Vitória

Do time de pistas do Haras Santa Vitória, esta marchadeira clássica e muita habilidade nas suas trocas de apoio e um volume de marcha impressionante. Égua de condomínio com os amigos 
Eduardo Guimarães e Marcos Ubiale Guimarães, do Haras M U G.

Premiações:
• Campeã Égua de Marcha – Campina Grande do Sul/PR 2013 • Res. Campeã Égua Adulta de Marcha – Florianópolis/SC 2013

Vulcão Caxambuense x Maravilha Serena

02

Embrião por

Avô do embrião

Sublime da Ogar
Data: 11/02/2015 
Receptora: 12

Vulcão Caxambuense



 • Vendedor: Haras Santa Vitória

Essência Primavera

Do time de pistas para 2015, Essência é irmã paterna da Campeã das Campeãs Nacional de Marcha Balada da Linda Boa Esperança. Sua mãe detentora de 30 campeonatos em pistas.
Premiação:

• Campeã Potra Maior – Araguari/MG 2011

Angai Turbante x Famosa AF

03

Embrião a coletar por

Sublime da Ogar

Embrião por

Sertão Elfar
Data: 19/12/2014 
Receptora: 18

Opção óvulo



Galocha da Esperança Guaripocabana da Santa Esmeralda

Irmã própria da Campeã Nacional de Marcha, Camisola da  
Esperança. Égua top de andamento, extremamente macia e muito 

estruturada de membros e aprumos, égua raçuda, muito  
caracterizada e equilibrada. Teve sua carreira precocemente 

encerrada por motivo de lesão.
Premiação:

Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Sacramento/MG 11/2010

Uma das principais doadoras do Haras Santa Vitória, filha do cavalo 
que fez a tropa D2 e Círculo D, descendente das linhagens: Favacho 

e Lobos. Sua mãe campeoníssima de pista e mãe 
também de Renda Traituba A A e Favacho Liz. Guaripocabana é mãe 

do campeão de pista, Psicopata da Santa Vitória.

Universo da Esperança x Pirâmide da Esperança Ringo D2 x Vioeta P.R

04A 04B

• Vendedor: Haras Santa Vitória

Embrião gestado por Embrião gestado porEmbrião a coletar por Embrião a coletar por

Sertão Elfar
Data 11/11/2014
Receptora: 210

Sertão Elfar
Data 03/12/2014
Receptora: 135

Sublime da Ogar Sublime da Ogar



• Vendedor: Haras Santa Vitória

Opala do Morro Azul

Irmã paterna da Campeã das Campeãs Nacional de Marcha de 2014, Nostalgia do Morro Azul. Uma das grandes apostas para as pistas de 2015, tendo sua mãe uma filha direta de Mulato D2, 
cavalo que fez base no criatório Morro Azul.

Iguaçu do Morro Azul x Ítaca do Morro Azul
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Avô do embrião

Iguaçu do Morro Azul

Embrião por 

Sublime da Ogar
Data: 20/11/2014 
Receptora: 143



• Vendedor: Haras Ouro Verde

Spanhola Serena

Premiações:
• Res. Campeã Égua Sênior Categoria - Ourinhos/SP 06/2014 • Res. Campeã Égua Adulta Categoria - Altinópolis/SP 04/2014 • Campeã Égua Adulta de Marcha - Hidrolândia/GO 04/2014

• Campeã dss Campeãs Égua Adulta de Marcha - Hidrolândia/GO 04/2014 • Campeã Égua Adulta Categoria - Brasília/DF 09/2013 • Res. Campeã Égua Adulta de Marcha - Brasília/DF 09/2013
• Campeã Égua Adulta de Marcha - Hidrolândia/GO 04/2013 • Campeã das Campeãs Égua Adulta de Marcha - Hidrolândia/GO 04/2013 • Res. Campeã Égua Adulta Categoria - Goiânia/GO 10/2012
• Res. Campeã Égua Adulta da Raça - Marchador Ideal - Brasília/DF 09/2012 • Res. Campeã Égua Adulta da Raça - Brasília/DF 09/2012 • Campeã Égua Adulta Categoria - Brasília/DF 09/2012

• Campeã Égua de Marcha - Brasília/DF 09/2012 • Campeã das Campeãs Égua Adulta de Marcha - Brasília/DF 09/2012 • Campeã Égua Adulta da Raça  - Ourinhos/SP 06/2012
• Campeã Égua Adulta Categoria - Ourinhos/SP 06/2012 • Campeã Égua de Marcha - Ourinhos/SP 06/2012 • Res. Campeã das Campeãs Égua Adulta de Marcha - Ourinhos/SP 06/2012

• Res. Campeã Égua Adulta Categoria - Goiânia/GO 05/2012 • Res. Campeã Égua de Marcha - Goiânia/GO 05/2012 • Res. Campeã Égua Adulta da Raça  - Araguari/MG 03/2012
• Campeã Égua Adulta Categoria - Araguari/MG 03/2012 • Res. Campeão(a) Égua Marcha - Araguari/MG 03/2012 • Campeão(ã) - Adulto Égua Júnior Categoria - Goiânia/GO 10/2010

• Res. Campeã Potra - Brasília/DF 09/2009 • Res. Campeã Potra - Altinópolis/SP 04/2009 

Vulcão Caxambuense x Camisola da Esperança

06

Embrião por 

Sublime da Ogar

Avô do embrião

Vulcão Caxambuense



• Vendedor: Haras Santa Vitória

Tessie Elfar

Embrião da Reservada Campeão Nacional e promissora doadora Tessie Elfar com escolha de acasalamento pelos reprodutores Sertão Elfar ou Sublime da Ogar. Sertão Elfar é um jovem e já 
comprovado reprodutor, filho de Favacho Estanho em Negra da Santa Esmeralda, dois ícones da nossa raça; e Sublime dispensa maiores comentários, sem duvidas um dos principais reprodu-

tores da atualidade, pai de inúmeros campeões Nacionais.
Premiações:

• Res. Campeã Potra Maior - Jequié/BA 05/2013 • Campeã Potra Jovem Categoria - Salvador/BA 04/2013
• Res. Campeã Nacional Potra Mirim - Belo Horizonte/MG 07/2012 • Res. Campeã Potra Mirim - Lavras/MG 05/2012

Pavão do Morro Queimado x Geografia LJ

07

Embrião gestado por 

Sertão Elfar
Data: 23/12/2014
Receptora: 22

Embrião por 

Opção óvulo

Sublime da Ogar
Data: 10/01/2015
Receptora: 106



• Vendedor: Haras Santa Vitória

Tocaia Serena

Do time de pistas para 2015, é filha de 2 Campeões Nacionais de Marcha, égua impressiona pela velocidade nas trocas de apoio e excepcional cômodo.

Guaritá Seara Dourada  x Camisola da Esperança

08

Avô do Embrião

Guaritá Seara Dourada

Embrião por 

Opção óvulo

Sublime da Ogar
Data: 04/12/2014
Receptora: 113



• Vendedor: Haras Santa Vitória

Vida Três F

Premiações:
• Campeã Égua Jovem - Goiânia/GO 10/2012 • Res. Campeã Égua Jovem - Brasília/DF 09/2012 • Campeã  Égua Jovem - Ourinhos/SP 06/2012

• Res. Campeã Égua Jovem de Marcha - Ourinhos/SP 06/2012 • Campeã Égua Júnior - Goiânia/GO 05/2012 • Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - Goiânia/GO 05/2012
• Res. Campeã Égua Júnior - Itapemirim/ES 02/2012 • Campeã Potra Jovem - Cachoeiro de Itapemirim/ES 06/2011 • Res. Campeã Potra - Itapemirim/ES 02/2010

Tarot Kafé x Ofensa Trê F

09

Embrião a coletar por

Sublime da Ogar

Embrião gestado por 

Sertão Elfar
Data: 17/01/2015

Opção óvulo



Fêmea • 15/01/2014 • Vendedor: Haras Santa Vitória 

Bally da Santa Vitória

Potra marchadeira ao extremo e maravilhosa. Sua mãe égua extra de andamento fechada na linhagem “53”. Seu pai o campeoníssimo Vulcão Caxambuense, 
livro de elite da Associação e pai de 40 filhos campeões em pista.

Vulcão Caxambuense x Rampa de Patrocínio

10

Seu pai

Seu avô paterno

Vulcão Caxambunse

Quartzo Caxambuense



Fêmea • 06/05/2000 • Vendedor: Haras Santa Vitória

Brigite da Nova Tradição - 50%

Festival simplesmente foi usado pelos criatórios Today, Morro Azul e agora Elfar.
Deixa no Haras Santa Vitória cinco embriões confirmados. Conquistou as melhores pistas do Brasil, destacando:

• Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Aracruz/ES 03/2008 • Campeã Égua Master - Campos dos Goytacazes/RJ 03/2008
• Res. Campeã Égua Master de Marcha - Campos dos Goytacazes/RJ 03/2008 • Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Itaperuna/RJ 09/2007

• Campeã Égua Adulta de Marcha - Itapemirim/ES 01/2007 • Campeã das Campeãs Égua de Marcha - Itapemirim/ES 01/2007
• Res. Campeã Égua Jovem de Marcha - Porto Ferreira/SP 11/2004 • Res. Campeã Égua Jovem de Marcha - Altinópolis/SP 07/2004

• Res. Campeã Égua Jovem - Mococa/SP 05/2004 • Res. Campeã Jovem de Marcha - Mococa/SP 05/2004
• Res. Campeã Égua Jovem - Altinópolis/SP 03/2004 • Campeã Jovem de Marcha - Altinópolis/SP 03/2004

Festival da Ogar x Rumba LJ

11

Seu pai

Sua avó materna

Festival da Ogar

Xereta LJ



Fêmea • 30/10/2000 • Vendedor: Haras Santa Vitória 

Dália da Santa Vitória - 50%
Doadora fechada na linhagem Esperança, portanto consanguínea no Campeão Nacional de Marcha Angaí Elegante. Detentora de 20 campeonatos em pistas, livro de elite da ABCCMM, sendo 

mãe de 4 campeões em pistas: Zap, Daslu, Diva e Bolívia da Santa Vitória.
Premiações:

• Campeã Égua Júnior de Marcha - Goiânia/GP 2004 • Campeã Égua de Marcha - Vianópolis/GO 2005 
• Campeã Égua de Marcha - Goiânia/GO 2005 • Campeã Égua de Marcha - Brasília/DF 2006 • Res. Campeã Égua de Marcha - Estadual Belo Horizonte/MG 2006

Res. Campeã das Campeãs Égua de Marcha - Barsília/DF 2007 • Campeã Égua Sênior de Marcha - Goiânia/GO 2007

Filhos da Dália campeões em pistas:
Bolívia da Santa Vitória por Vulcao Caxambuense: Campeã de Marcha Égua Júnior - Goiânia/2010 - Res. Campeã Égua Junior - Goiânia/GO 2010

 Campeã de Marcha Égua Jovem - Brasília/DF 2011 -  Campeã Égua Júnior - Brasília/DF 2011
Daslu da Santa Vitória por Onassis Serena: Campeã Potra Mirim - Goiânia/GO 2012 - Res. Grande Campeã Jovem da Raça - Goiânia/GO 2012 -  Campeã Potra Mirim - Ourinhos/SP 2012

 Res. Campeã Potra Mirim - Brasíia/DF 2012 - Res. Campeã Potra Jovem - Brasília/DF 2013 *Res.Campeã Potra - Goiânia/GO 2013
Diva da Santa Vitória por Boeing Serena: Res. Campeã de Marcha Égua Júnior - Coromandel/MG 2013 - 1º Prêmio de Marcha Égua Jovem - Brasília/DF 2014 

Zap da Santa Vitória por Boeing Serena: Res. Campeão de Marcha Cavalo Jovem - Ourinhos/SP 2014 - Campeão Cavalo Júnior - Ourinhos/SP 2014
5º Lugar de Marcha Cavalo Júnior Maior - Nacional/BH 2014 - Campeão de Marcha Cavalo Júnior - Goiânia/GO 2014

Universo da Esperança x Selva da Esperança

12

Sua filha

Seu filho

Diva da Santa Vitória

Zap da Santa Vitória



Fêmea • 20/10/2013 • Vendedor: Haras Santa Vitória

Gisel da Santa Vitória

Potra de pista fechada nas linhagens sul-mineiras: J B, Lobos e Favacho. Sua mãe, égua de confiança do criatório, 
sendo mãe do Campeão de pistas Psicopata da Santa Vitória.

Vulcão Caxambuense x Guaripocabana da Santa Esmerada

13

Seu pai

Sua mãe

Vulcão Caxambuense

Guaripocabana da  
Santa Esmeralda



Fêmea • 15/02/2013 • Vendedor: Haras Santa Vitória 

Gabi da Santa Vitória

Potra de pista. Extra de média, muito marchadeira e top de morfologia. Integra em seus aprumos, coordenada e muito dissociada. Sua mãe Lamparina é fechada na linhagem “53”, sendo filha 
do mais de 30 vezes campeão, Gaiato do Rio Claro. Seu pai Vulcão Caxambuense campeão em pistas e progênie.

Vulcão Caxambuense x Lamparina do Rio Claro

14

Seu pai

Seu avô paternao

Vulcão Caxambuense

Quartzo Caxambeunse



Fêmea • 13/10/2013 • Vendedor: Haras Santa Vitória

Gota da Santa Vitória - 50%

Potra top de andamento, das melhores da safra. Um tiro certo no quesito andamento. Potra bem aprumada, coordenada, com perfeita harmonia entre anteriores e posteriores, posterior forte e 
mão rolada. Neta dos campeões nacionais Boeing Serena, Elegância Serena, Nêspera da Esperança, Angaí Elegante e Seiko L J.

Observação: A potra fará pistas até a Nacional de 2015. Sendo liberada ao comprador neste período.

Cassino da Santa Vitória x Preferida Serena

15

Seu avô paterno

Sua avó materna

Seiko LJ

Nêspera da Esperança



Fêmea • 21/10/2008 • Vendedor: Haras Santa Vitória

Horla RRC

Doadora irmã paterna de Jogo do Malboro. Sua mãe Lambada Kafé doadora famosa na raça Mangalarga Marchador combinação genética rajadas linhagens J B e uma pitada de “53” deixa no 
Haras Santa Vitória 2 embriões confirmados.

Prenhez positiva do Campeão Nacional, Sublime da Ogar em 11/02/2015.

Original do Passo Fino x Lambada Kafé

16

Prenhez por

Seu pai

Sublime da Ogar

Original do Passo Fino



Fêmea • 29/09/2013 • Vendedor: Haras Santa Vitória

Ilha Romântica da Santa Vitória

Descendente de três filhas diretas do Campeão Nacional, Angaí Elegante são elas: Uapuã da Esperança, Jaboticaba da Esperança e Fábula da Esperança. Seu pai conquistou 15 campeonatos 
no ano de 2013, sendo impossibilitado de competir mais por motivo de lesões. Potra extremamente dissociada e marchada, sem dúvidas será top de sela.

Bill Gates da Santa Vitória x Fábula da Esperança

17

Seu avô

Sua mãe

Vulcão Caxambuense

Fábula da Esperança



Fêmea • 30/03/2013 • Vendedor: Haras Santa Vitória

Paisagem Romântica da Santa Vitória - 50%

Do time de pista do Haras Santa Vitória, potra fenômeno de tipo e andamento. Tradicional cruzamento de sucesso entre J B, Lobos e “53”.
*Observação: O comprador levará a potra e fará também o 1º ano dela montada.

Futuro da Casa Nova x Pluma HZ

18

Seu pai

Seu avô materno

Futuro da Casa Nova

Marel Pintanga



13/06/2008   •   Fêmea   •   Vendedor: Haras Santa Vitória

Quidama Elfar

Égua top de andamento, filha do Campeão dos Campeões de Nacional de Marcha, Favacho Diamante em Dama do Berço, fechada nas linhagens sul-mineiras.
Observação: Vai com direito a cobertura do garanhão Sertão Elfar

Favacho Diamante x Dama do Berço

19

Seu pai

Favacho Diamante

Direito a cobertura por

Sertão Elfar



Trilho da Zizica x Única Kafé

• Campeão dos Campeões Nacionais de Marcha - BH/MG 2011 

• Campeão Nacional Cavalo Sênior Maior - BH/MG 2011

• Campeão Nacional de Marcha Cavalo Sênior Maior - Belo Horizonte/MG 2011 

• Campeão Nacional Cavalo Adulto Maior - BH/MG 2010

• Campeão Nacional de Marcha Cavalo Adulto Maior - Belo Horizonte/MG 2010 

• Reservado Campeão Nacional de Marcha Cavalo Jovem Maior - BH/MG 2009

• Reservado Campeão Nacional Progênie de Pai Jovem - BH/MG 2014 

• Reservado Campeão Nacional Progênie de Pai Jovem - BH/MG 2013

2º do ranking de reprodutores 2014 até 36 meses

• Sua mãe: Única Kafé - Bicampeã Nacional BH/MG 

• Seu pai: Trilho da Zizica - Campeão Nacional de Marcha, pai de 03 Campeões 

dos Campeões Nacional de Marcha.

Filhos Campeões Nacionais

Vettel do Yuri: 
• Res. Grande Campeão Nacional da Raça 2014 

• Campeão Nacional Potro Master 2014 
• Campeão Nacional Potro 2013

Indiana da Figueira: 
• Campeã Nacional Potra Graduada 2014 

Oriente do Minatto: 
• Campeão Nacional Potro Graduado 2014

Patriarca Bavária: 
• Res. Campeão Nacional Potro Jovem 2013  

Passaporte Bavária: 
• Campeão Nacional - Potro Jovem 2013   

Devassa Lua de Prata: 
• 1º Prêmio Potra Nacional 2013

Galante do Expoente



Fêmea • 03/02/2012 • Vendedor: Haras Figueira

Dinâmica GN

Potraça de pelagem castanha, fêmea linda, muito bela zootecnicamente, expressiva, caracterizada e extremamente marchadeira. Também pudera, pois suas origens estão fixadas em um dos 
mais respeitados e tradicionais criatórios da nossa raça, o Haras Caxambu/ Caxambuense; filha do extraordinário reprodutor, Caxambu Beirute, campeão brasileiro de marcha 2014, na doadora 

de embriões, Bala Caxambuense.

Caxambu Beirute x Bala Caxambuense
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Seu pai

Seu avô materno

Caxambu Beirute

Meaípe Meaípe



Fêmea • 31/08/2008 • Vendedor: Haras Figueira

Flexa da Figueira

Égua de linda pelagem castanha, fruto do cruzamento consagrado entre o Campeão Nacional Progênie de pai Radar de Anchieta e a excepcional Ironia da Mandassaia, portanto, trata-se 
de uma irmã própria da fenomenal doadora de embriões, campeã Nacional e mãe de Campeões nacionais Neve da Mandassaia. Flexa é jovem e de muita prepotência racial, possuidora de 

excelente andamento e gesto de marcha, muito expressiva e com grande habilidade reprodutiva. Com Galante do expoente produziu um casal reserva de pista no Haras Figueira, sendo assim o 
comprador leva na compra desta grande égua uma cobertura do Galante para repetir o acasalamento de sucesso.

Radar de Ancheita x Ironia da Mandassaia
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Seu pai

Radar de Anchieta

Dereito a cobertura por

Galante do Expoente



Fêmea • 01/01/2010 • Vendedor: Haras Figueira

Grife da Figueira

Égua que carrega em seu pedigree o sangue consagrado de alguns dos maiores ícones da nossa raça. Seu pai é Akron Edu, que vai as origens da grande Lislie Edu; sua mãe Luma JTM, 
além de ser uma das mais belas e expressivas doadoras da raça, é filha de Original de Santa Lúcia e mãe de Koliseu do Morro Azul. Para quem conhece de raça e prioriza por uma genética 

consolidada, não precisa falar mais nada, esta é a Grife que você precisa usar. O comprador da Grife vai andar na moda, levará pra ela uma cobertura do Galante do Expoente.

Akron Edu x Luma JTM
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Seu pai

Akron Edu

Direito a cobertura por

Galante do Expoente



Fêmea • 31/10/2010 • Vendedor: Haras Figueira

Holandesa da Figueira

Filha de um dos principais e mais consagrados reprodutores do plantel Figueira, o extraordinário reprodutor de pelagem negra Koliseu do Morro Azul em Jaguaruna do Verdete, doadora de 
embriões de confiança dos trabalhos de seleção do criatório. Égua jovem de pelagem lobuna, de grande expressão, feminilidade e andamento. Raça de Pote Juja e Original de Santa Lúcia em 

suas veias. O comprador levará o direito a uma cobertura do excepcional Galante do Expoente.

Koliseu do Morro Azul x Jaguaruna do Verdete

23

Seu pai

Koliseu do Morro Azul 

Direito a cobertura por

Galante do Expoente



Macho • 09/11/2001 • Vendedor: Haras Figueira

Iguatu da Figueira

Cavalo jovem de pelagem alazã, que recém completou três anos de idade e iniciou sua fase adulta. Muito marchador, expressivo, franco e equilibrado. Filho de Caçador da Selva Morena em 
Maria Ana General do Engenho, portanto, possuidor de uma genética ímpar, que o credência ao posto de um futuro reprodutor.

Caçador da Selva Morena x Maria Ana General do Engenho
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Seu pai

Sua mãe

Caçador da Selva Morena

Maria Ana General 
do Engenho 



Macho • 09/11/2011 • Vendedor: Haras Figueira

Imposssivel da Figueira

Sem duvidas um dos pontos altos deste leilão! Jovem reprodutor de pelagem alazã, cavalo de andamento clássico marchador, muito diagramado, equilibrado e cômodo. É Impossível não 
ficar encantado por ele, além de ser um extraordinário individuo, é filho de dois Campeões Nacionais de Marcha, Luma do Cartel e Garibaldi do Expoente, e neto dos dois mais importantes 

reprodutores da atualidade, Trilho da Zizica e Tigrão Kafé.

Garibaldi do Expoente x Luma do Cartel
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Seu pai

Sua mãe

Garibaldi do Expoente

Luma do Cartel



Fêmea • 24/08/2012 • Vendedor: Haras Figueira

Jade da Figueira

Um dos pontos altos deste remate, Jade é filha de Galante do Expoente, atual Reservado Campeão Nacional Progênie de Pai Júnior 2014 em Escócia Rheal. Potra para virar  na sela, 
para virar doadora de embriões e trazer ao seu novo proprietário muitas alegrias.

Galante do Expoente x Escócia Rheal
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Seu pai

Seu avô paterno

Galante do Expoente

Trilho da Zizica



Fêmea • 15/01/2013 • Vendedor: Haras Figueira

Janaúba da Figueira 

Potra de linda pelagem preta, fêmea jovem, de excelente andamento, diagrama de marcha e biótipo de sela. Seu pai Herdeiro do Expoente, deu um show na Gameleira este ano 
é sagrou-se  Bi-campeão Nacional de Marcha sobrando na pistas, e sua mãe é a doadora de embriões Roseira do Passo Fino, que por sua vez é filha de Kondor em Rosa de Ituverava.

Herdeiro do Expoente x Roseira do Passo Fino
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Seu pai

Sua mãe

Herdeiro do Expoente

Roseira do Passo Fino



Fêmea • 04/04/2013 • Vendedor: Haras Figueira

Joliz da Figueira

Potra castanha, muito marchadeira e raçuda, com grande aptidão reprodutiva e sem duvidas genética para tornar-se uma futura doadora. Filha de Galileu do Expoente com a excepcional 
doadora Gaucha Traibuba JF, portanto, sangue de Sublime da Ogar, Delícia Mocoquense, Beijo JB, Traituba Jiga e Traituba Aviso.

Galileu do Expoente x Gaúcha Traituba JF
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Seu pai

Sua mãe

Galileu do Expoente

Gaúcha Traituba JF



Fêmea • 10/02/2013 • Vendedor: Haras Figueira

Júlia da Figueira

Linda potra de pelagem alazã, filha da extraordinária doadora de embriões e Campeã Nacional Flor do Expoente com Galileu do Expoente. Potra jovem e com futuro promissor, muito marchada, 
diagramada e raçuda, sem duvidas ela tem tudo para seguir os passos vitoriosos de sua mãe.

Galileu do Expoente x Flor do Expoente
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Seu pai

Sua mãe

Galileu do Expoente

Flor do Expoente



Fêmea • 28/02/2014 • Vendedor: Haras Figueira

Laís da Figueira

Potra com muita carga genética de marcha em seu pedigree, filha do Reservado Campeão Nacional de Marcha Baluarte Arapuá em Mineira da Lua Prata, que por sua vez é filha do Campeão 
dos Campeões Nacional de Marcha Favacho Diamante. Fêmea de andamento clássico, muito diagramada, dissociada e marchada.

Baluarte Arapuá x Mineira da Lua Prata

30

Seu avô materno

Sua avó materna

Favacho Diamante

Imperatriz de Ituverava



Macho 22/12/2013 • Vendedor: Haras Figueira

Landau da Figueira

Potro de pelagem alazã, tirado da cabeceira do Haras Figueira. Filho do extraordinário reprodutor Galante do Expoente com a doadora de embriões Pátria da Selva Morena, esta uma filha de 
Caçador em Prenda da Selva Morena. Potro de futuro promissor, dotado das principais características buscadas em um reprodutor e com grande aptidão para pistas.

Galente do Expoente x Pátria da Selva Morena
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Sua mãe

Pátria da Selva Morena

Seu pai

Galante do Expoente



Fêmea • 23/12/2013 • Vendedor: Haras Figueira

Lorena da Figueira

Filha do excepcional reprodutor, Galante do Expoente com a doadora de embriões, Ternura da Selva Morena, esta filha de Junqueira Titanic, Campeão Nacional. Potra de pelagem alazã, 
descendente também em sua linha alta de Trilho da Zizica e Única Kafé, portanto, a nata do Mangalarga Marchador.

Galante do Expoente x Ternura da Selva Morena
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Seu avô materno

Junqueira Titanic

Seu pai

Galante do Expoente



Macho • 16/02/2014 • Vendedor: Haras Figueira

Leal da Figueira

Potro de excelente andamento e biótipo de sela, marchador clássico, diagramado, franco e com grandes qualidades morfológicas. Seu pai Galante do Expoente é simplesmente um dos principais 
reprodutores da atualidade, cavalo completo, que ostenta em seu currículo os títulos de Campeão dos Campeões Nacional de Marcha e Reservado Campeão Nacional Progênie de pai.

Galante do Expoente x Ximana Kafé
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Sua mãe

Ximana Kafé

Seu pai

Galante do Expoente



Macho • 09/12/2013 • Vendedor: Haras Figueira

Leão da Figueira

Lindo potro de pelagem castanha, macho jovem de grandes qualidades genéticas de andamento superior. Filho de uma das estrelas de destaques deste leilão , Flexa da Figueira com o emérito 
e já falecido reprodutor Iguaçu do Expoente. Potro que descente do que há de melhor na raça, em seu pedigree leva o sangue de Única Kafé, Sublime da Ogar, Radar de Anchieta e Ironia da 

Mandassaia.

Iguaçu do Expoente x Flexa da Figueira

34

Sua mãe

Flexa da Figueira

Seu pai

Galante do Expoente



Fêmea • 17/10/2013 • Vendedor: Haras Figueira

Liberdade da Figueira

Potra de grande beleza e expressão racial, muito feminina, delicada e harmônica em suas formas morfológicas, marchadeira e com grande potencial genético. Filha do excepcional reprodutor 
Koliseu do Morro Azul com Ilustrada do Expoente, que vai as origens de Sulime da Ogar e Duna do Expoente.

Koliseu do Morro Azul x Ilustrada do Expoente
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Seu pai

Seu avô materno

Koliseu do Morro Azul

Sublime da Ogar



Fêmea • 26/11/2013 • Vendedor: Haras Figueira

Link da Figueira

O Haras Figueira com o intuito e enobrecer ainda mais este leilão, selecionou a excepcional Link da Figueira. Esta potra de linda pelagem pampa de castanho, muito marchadeira e exemplo de 
expressão e caracterização racial; filha do fenomenal reprodutor Gavião do Lumiar com a doadora de embriões Jangada do Expoente.

Gavião do Lumiar x Jangada do Expoente
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Seu pai

Seu avô materno

Gavião do Lumiar

Sublime da Ogar



Macho • 12/10/2013 • Vendedor: Haras Figueira

Longo da Figueira

Esse potro parece que foi desenhado, simplesmente perfeito, lindo, preto pampa e muito marchador. Fruto do cruzamento consagrado do grande Koliseu do Morro Azul com 
Fagulha do Expoente, portanto, genética de Festiva da Ogar, Luma JTM, Sublime da Ogar e Única Kafé.

Koliseu do Morro Azul x Fagulha do Expoente
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Seu pai

Sua mãe

Koliseu do Morro Azul

Fagulha do Expoente



Fêmea • 29/11/2013 • Vendedor: Haras Figueira

Luana da Figueira

Esta é arrumada! Potraça que nos manda o Haras Figueira para ser sem duvidas um destaque deste Leilão. Fêmea jovem, possuidora de andamento clássico marchado e grande qualidade de 
movimentos, excelente morfologia e nobre expressão racial. Filha do renomado reprodutor Gavião do Lumiar em Quermesse Luxor, esta que vem das origens do Campeão dos Campeões Nacionais 

de Marcha Itaqui Ninja e Meirelles Jamaica, uma lenda viva da nossa raça, considerada por muito a melhor reprodutriz de todos os tempos.

Gavião da Lumiar x Quermesse Luxor
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Sua avó materna

Meirelles Jamaica

Seu pai

Gavião do Lumiar



Macho • 17/01/2014 • Vendedor: Haras Figueira

Luigi da Figueira

Fruto do cruzamento consagrado do extraordinário reprodutor Caçador da Selva Morena com a doadora de embriões Fagulha do Expoente. Potro de andamento marchado, diagramado e muito 
raçudo, em sua genética leva o sangue de Camafeu Geneve, Sublime da Ogar, Vanuza da Selva Morena e Única Kafé.

Caçador da Selva Morena x Fagulha do Expoente
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Seu pai

Caçador da Selva Morena

Sua mãe

Fagulha do Expoente



Fêmea • 02/02/2013 • Vendedor: Haras Figueira

Luminosa da Figueira

Potra de gesto de marcha clássico, fechada em uma das mais tradicionais linhagens de marcha da raça a Favacho, filha dos excepcionais Emblema E.A.O e Galáxia E.A.O, portanto, 
consanguínea na extraordinária reprodutriz Favacho Dama e descendente na linha alta de Favacho Quociente, e na linha baixa de Favacho Diamante.

Emblema EAO x Debutante LJ

40

Seu pai

Sua mãe

Emblema EAO

Debutante LJ 



1 - DA DATA E FORMA DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO - O Remate será realizado no dia 05 de março de 2015, com início às 21h (vinte e uma 
horas), sendo os lotes apresentados exclusivamente via transmissão televisiva pelo Canal Terra Viva, onde não havendo o evento pres-
encial, com apresentação ao vivo dos animas, os lances serão captados por telefone via mesa operadora da LEILONORTE, que será gra-
vado a partir do atendimento, podendo ser utilizado,quando necessário, para maior segurança dos trabalhos e pelos  telefones celulares 
da equipe de vendas, com os respectivos números apresentados no corpo do catálogo do evento ou ainda de consulta à LEILONORTE 
pelo telefone (11) 3674-6666 ou site www.leilonorte.com e repassados ao leiloeiro que conduzirá o leilão, sendo a venda concretizada 
pela batida do martelo. O valor do lance final, quando da batida do martelo, multiplicado por 30 (trinta) será o valor total do lote apre-
goado. Os respectivos INTERESSADOS em se cadastrar, responderão civil e criminalmente pela utilização inadequada do sistema ou 
por qualquer interferência no seu funcionamento que venha a prejudicar a funcionalidade da LEILONORTE “ON LINE OU VIRTUAL”.
A LEILONORTE não terá responsabilidade legal por danos ou prejuízos que eventualmente venham acarretar aos USUÁRIOS do sistema 
do leilão “on line” ou “ virtual”, por problemas técnicos ou eventuais falhas no sistema que possa ocorrer, tanto na conexão quanto no 
sistema do USUÁRIO.

2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Em 30 (trinta) parcelas, sendo 02 (duas) parcelas à vista no ato do negócio, 02 (duas) parcelas com 
trinta dias, 02 (duas) parcelas com sessenta dias e 24 (vinte e quatro) parcelas mensais fixas com vencimentos a cada 30 (trinta) dias 
até o final do contrato.

3 - COMISSÕES E TAXAS DE INSCRIÇÃO - Do comprador será cobrada a comissão de 8,5% (oito e meio por cento), sob o valor da 
batida do martelo  a ser paga à vista, conforme orientação que será passada pela LEILONORTE quando dos acertos de contas com os 
respectivos compradores. Dos vendedores, será cobrada a comissão de 8,5% (oito e meio ) por cento, sob o valor da batida do martelo, 
mais a taxa de inscrição no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), por lote. No caso de venda de 100% (cem por cento) de um 
animal, onde existam dois vendedores (sócios) e um dos sócios se interessar em comprar a parte colocada a venda,a taxa de inscrição 
será cobrada integralmente do sócio vendedor, as comissões, tanto do comprador quanto do vendedor, serão cobradas sob o valor da 
batida do martelo.
Na eventualidade do arrematante do leilão presencial, on line ou virtual, não observar seu compromisso de compra, caso haja o can-
celamento, poderá o Leiloeiro Oficial e a Empresa Leiloeira, designados, se valer da prerrogativa legal dos artigos 39 e 40, do decreto 
21.981, de 19/10/1932, emitindo Certidão/Boleto, com força de título para cobrança de comissões de 8,5% (oito e meio por cento) mais a 
taxa de inscrição no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4 - CADASTROS ANTECIPADOS - Por tratar-se de evento não presencial, é obrigatória a efetivação antecipada dos cadastros dos inter-
essados senhores compradores junto à Empresa Leiloeira, sem os quais a mesma não estará credenciada a acatar lances dos respec-
tivos participantes. O cadastro de participante da LEILONORTE é gratuito. Para usufruir dos serviços da LEILONORTE, o INTERESSADO, 
deverá antecipadamente aceitar as obrigações deste Contrato de Adesão de usuários para acesso a LEILONORTE “ ON LINE” OU “ 
VIRTUAL”, assim como preencher completamente seus dados cadastrais. O cadastro de PARTICIPANTE, dependerá da confirmação da 
LEILONORTE através de envio de email e de sua aprovação pela equipe administrativa da LEILONORTE e está disponível para pessoas 
físicas e jurídicas, mas reserva-se o direito de cancelar o registro de PARTICIPANTE a qualquer tempo, ao seu critério, assegurando 
o sigilo quanto a este procedimento.Os PARTICIPANTES registrados na LEILONORTE autorizam expressamente a verificação de sua 
idoneidade junto aos diversos serviços de proteção ao crédito.
4.1 - LOCAL DE CADASTRAMENTO - Os cadastros deverão ser feitos pelo telefone (11) 3674-6666 ou ainda pelo site www.leilonorte.com, 
enviar também via fax à LEILONORTE cópia do CPF, RG, comprovante de endereço e comprovante de renda.,referência bancária e 
pessoal. 
É de total responsabilidade do PARTICIPANTE a veracidade das informações preenchidas no cadastro,assim como a sua atualização, 
para fins de assegurar a realização dos negócios. O uso das informações fornecidas pelo PARTICIPANTE na LEILONORTE está regulado 
pela POLÍTICA DE PRIVACIDADE. O usuário, desta forma, concede a LEILONORTE a autorização para uso destas informações, que serão 
utilizadas exclusivamente para a consecução dos objetivos da LEILONORTE.

5 - APROVAÇÃO DOS CADASTROS - A critério dos vendedores ou da LEILONORTE, os senhores compradores que não apresentarem 
referências pessoais, bancárias ou documentos exigidos no item 4.1 - não estarão aptos a participarem do leilão.

6 - AVALISTAS - Assiste aos vendedores o direito de solicitar avalista de seu conhecimento desde que manifeste esta exigência ao 
escritório da LEILONORTE antes que seja feita a li-beração dos animais para entrega aos senhores compradores, ficando a aprovação 
do nome indicado a exclusivo critério do vendedor.

7 - DOCUMENTAÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DAS VENDAS - Configurada a veda pela batida do martelo, conforme Cláusula 4,5 e 6 
deste Regulamento, à LEILONORTE estará encaminhando aos senhores compradores os Contratos de Compra e Venda e respectiva 
Nota Promissória e Boleto Bancário, para o endereço constante do cadastro fornecido, documentação que deverá ser assinada e 
prontamente devolvida ao escritório da LEILONORTE.
7.1 - PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM LANCE ON LINE E VIRTUAL - Dado o lance e batido o martelo, considerar-se-a acei-
ta a proposta nos moldes do artigo 427 do CC/02 com anúncio do promitente comprador pelo Leiloeiro Oficial. Com efeito, as par-
tes reger-se-ão por normas gerais constantes neste Regulamento do Leilão bem como pelo instrumento Particular de Contrato e 
de Compra e Venda com Reserva de Domínio, este último em apartado, mas parte integrante deste. A LEILONORTE, compromete-se 
no prazo máximo de 3 (três) dias enviar as 3 (três) vias do Contrato de Compra e Venda de Animal/Produto com a respectiva Nota  
Promissória com valor total do débito ao endereço cadastrado do comprador. Ficando o comprador comprometido no prazo máximo 
de 10 (dez) dias da realização do leilão, remeter as 3 vias do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Animal/Produto á LEILO-
NORTE.

8 - NOTAS FISCAL/ICMS - O ICMS devido na origem (Estado de origem do animal) é de responsabilidade do vendedor, entretanto o 
comprador deverá fornecer o seu numero de inscrição de produtor rural, caso não forneça o valor do ICMS será de responsabilidade 
do comprador.
8.1 - A nota fiscal referente à compra do animal será emitida pelo vendedor, na forma abaixo. Como o leilão é financiado pelo vendedor, 
o valor da nota fiscal a principio será emitido sob o valor da 1ª (primeira) parcela. Para obter a nota fiscal no valor total da compra se 
faz necessário à quitação do saldo.
8.2- DO CADASTRO DE CONTRIBUINTE - Os senhores compradores deverão apresentar ao escritório da LEILONORTE seu número de 
inscrição no Cadastro de Contribuintes do CNPJ para fins de emissão das respectivas Notas Fiscais de Venda. A não apresentação 
acarretará ao comprador o ônus do pagamento do ICMS, calculado sobre o valor total da venda, e que deverá ser recolhido previamente 
à liberação dos animais, pelos responsáveis e mediante depósito antecipado com comprovação de recebimento do respectivo valor em 
conta corrente indicada pela LEILONORTE aos senhores compradores.
8.3 - DO ICMS SOBRE O FRETE - Os senhores compradores são os responsáveis quando for o caso de exigência legal, pelo recolhimento 
do ICMS sobre o frete dos animais adquiridos, correspondente ao transporte dos mesmos desde sua origem até o destino indicado, 
devendo o mesmo ser recolhido, de acordo com a Legislação Vigente pertinente a cada Estado respectivo, pelo responsável sobre a 
contratação dos fretes, antes da liberação dos mesmos, e mediante pagamento com comprovação de recebimento em conta corrente 
indicada pela LEILONORTE aos senhores compradores.

9 - LIBERAÇÕES DOS ANIMAIS - Os animais adquiridos somente serão liberados para retirada física e entrega aos senhores comprador-
es, após a assinatura dos contratos e respectiva Nota Promissória e recebimento destes documentos pelo escritório da LEILONORTE, 
conforme cláusula 7 acima, bem como depois de confirmado os créditos, nas respectivas contas corrente indicadas pela LEILONORTE, 

dos valores correspondentes às comissões de compra e da primeira parcela do sinal do negócio efetivado, de acordo com as Cláusulas 
2 e 3 deste Regulamento, bem como daqueles descritos na Cláusula 8, 8.1 e 8.2 acima, quando for o caso.

10 - DA RETIRADA DOS ANIMAIS - Uma vez cumprido o acima descrito na Cláusula 9 deste Regulamento, os senhores compradores 
poderão retirar os animais adquiridos nos endereços dos Haras dos vendedores, sendo de responsabilidade dos respectivos senhores 
compradores os riscos do transporte dos mesmos desde a origem até seus destinos.

11 - FRETE: O FRETE é de responsabilidade dos senhores COMPRADORES. Após o cumprimento da cláusula 9 deste regulamento, os 
animais estarão aptos a serem retirados pelos senhores compradores. A LEILONORTE não se responsabiliza pelo frete e entrega dos 
animais, entretanto forneceremos aos senhores compradores telefones e contatos dos transportadores.
11.1 - FRETE SOLIDÁRIO: Como opção aos senhores compradores o LEILÃO oferece o Frete Solidário cujos valores serão anunciados 
pelo Leiloeiro na abertura do Leilão.
11.2 - VALORES DO FRETE SOLIDÁRIO: O valor do frete solidário será informado ao transportador para negociação junto aos senhores 
compradores. Lembramos que o frete solidário é um serviço terceirizado e que devido ao baixo custo a entrega dependerá da trans-
portadora que necessita completar as cargas para cada roteiro.
11.3 - VALORES DO FRETE SOLIDÁRIO FORA DAS CAPITAIS: O valor do frete solidário é para entrega nas capitais dos estados anuncia-
dos. Caso a propriedade do comprador esteja fora da rota das capitais anunciadas os mesmos deverão negociar com o transportador o 
valor adicional a ser pago por estarem fora do roteiro de entrega.
11.4 - A LEILONORTE estará à disposição dos senhores compradores e vendedores para auxiliar na liberação dos animais.

12 - EMBRIÕES GESTADOS, EMBRIÕES A COLETAR E ÓVULOS. Os serviços técnicos e profissionais na coleta de embrião e a conse-
quente transferência para a receptora são de responsabilidade do vendedor.
A receptora será fornecida pelo vendedor, devendo a mesma ficar à sua disposição após o desmame do produto, pois a receptora não 
faz parte do lote.
12.1 - EMBRIÕES A COLETAR - O vendedor deverá disponibilizar, às suas expensas o sêmen a ser utilizado na inseminação da doadora, 
considerando-se a escolha do comprador sobre as opções apresentadas no catálogo do evento ou ainda oferecidas quando da realiza-
ção do pregão mediante anúncio público do leiloeiro.
12.2 - ÓVULOS - O garanhão a ser utilizado deverá ser escolhido pelo comprador, que se responsabilizará pelo envio do sêmen até a 
central de transferência indicada pelo vendedor, quantas vezes forem necessárias, sem nenhuma responsabilidade do vendedor quanto 
aos custos nesta operação, inclusive o valor do próprio sêmen.
12.3 - EMBRIÕES A COLETAR OU ÓVULOS - Após o recebimento do sinal, bem como da parcela vencível com 30 (trinta) dias, o vendedor 
se obriga a disponibilizar ao comprador a receptora prenha em no máximo 12 (doze) meses.
12. 4 - Em não sendo cumprido o prazo de 12 (doze) meses constantes da cláusula 12.3 e tendo o comprador cumprido com todas as 
suas obrigações de pagamentos, fica a critério deste a opção de cancelar o negócio, devendo ser ressarcido pelo vendedor do valor 
pago e respectivas despesas de comissão de compra, devidamente corrigidos, ou ainda dar a este um novo prazo para entrega do 
embrião gestado.
12.5 - O comprador poderá fazer o pagamento pelas condições normais do leilão ou da seguinte forma: 2 parcelas e a comissão de-
verão ser pagas á vista, no ato do negócio, 2 (duas) parcelas com 30 dias e o  saldo devedor, deverá ser pago em 5 parcelas, após 60 
(sessenta) dias de gestação, através de laudo comprobatório de prenhes assinado pelo médico vete-rinário responsável pela Central 
de Transferência de Embriões do vendedor.

13 - IRREVOGABILIDADES DAS VENDAS - As vendas realizadas no presente remate são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o 
comprador recusar o animal ou solicitar redução de seu preço, conforme Legislação do Código Civil Brasileiro.

14 - RESPONSABILIDADES SOBRE OS ANIMAIS - Serão de responsabilidade do vendedor a guarda e cuidados com a manutenção 
dos animais leiloados e vendidos, durante todo o tempo que se mantiverem no local de origem dos mesmos, cessando esta quando 
da entrega dos referidos animais de acordo com a Cláusula 10 deste Regulamento, não restando à empresa leiloeira nenhum ônus em 
caso de acidentes e danos que, eventualmente, venham a ocorrer com os animais. A partir do embarque a responsabilidade pelo animal 
passa a ser do COMPRADOR.

15 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES DO VENDEDOR
15.1 REPRODUTIVAS - Os vendedores são responsáveis e garantem a fertilidade dos animais ofertados, entregando-os em condições 
de aptidão reprodutiva verificada por veterinário antes da liberação dos mesmos.
15.2 SANITÁRIAS - Os vendedores comprometem-se a entregar os animais livres, acompanhados da documentação comprobatória, de 
qualquer doença infecto contagiosa nos termos da exigência da Legislação e Fiscalização Sanitárias dos respectivos Estados de origem.
15.3 DE REGISTRO - Responsabilizam-se os vendedores pela garantia do cumprimento das exigências de documentação referente 
ao Registro Genealógico dos animais vendidos, junto ao Serviço de Registro Genealógico da Associação Brasileira dos Criadores do 
Cavalo Mangalarga Marchador, no que tange aos aspectos de documentação exigida até quando da data de venda dos mesmos.
15.4 DE TRANSFERÊNCIA - Comprometem-se os vendedores a procederem às respectivas transferências dos animais aos seus novos 
proprietários, de acordo com os dados fornecidos pelos senhores compradores, ocorrendo isto após a quitação final dos pagamentos 
correspondentes de cada Nota Promissória emitida pelo vendedor e assinada pelos senhores compradores, conforme constante do 
Contrato de Compra e Venda.
15.5 DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS - Todas as informações constantes no Catálogo e fichas de leiloeiro têm total garantia e respon-
sabilidade dos vendedores.

16 - REMATE O remate proceder-se á publicamente e dar-se á pelo método do maior lance recebido cabendo, ao leiloeiro não aceitar lanc-
es aviltantes ou de pessoas que julgar irresponsáveis ou inaptas por qualquer razão, podendo o mesmo estabelecer os motivos para tal.

17 - A LEILONORTE na qualidade de simples realizadora e promotora do Remate, não responde solidária e subsidiariamente pela liquida-
ção das vendas, realizadas através do Remate, Leilonorte e o leiloeiro sendo também mero mandatário, ficam eximidos de eventuais 
responsabilidades e obrigações  assumidas pelas partes.
17.1 As taxas e comissões de compra e venda do Leilão são irrestituíveis e irrevogáveis, sob quaisquer condições, mesmo que haja 
cancelamento da compra do lote. No caso da não 
concretização do negócio após o remate, a parte responsável pelo cancelamento arcará com as taxas e comissões em sua totalidade.

18 - PARTICIPANTE Os participantes vendedores e senhores compradores, do leilão obrigam-se a acatar de forma definitiva e irrecor-
rível as disposições aqui consignadas, as quais são consideradas como conhecidas por todos, não podendo escusar-se de aceitá-las, 
alegando desconhecimento, conforme art. 30 da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.

19 - Para todas e quaisquer questões oriundas do presente contrato, será competente para dirimi-las, o Foro do Município de domicílio 
do VENDEDOR ou, a seu exclusivo critério, optar pelo Foro do Município do domicílio do COMPRADOR.

20 - OMISSÃO - Fica eleito o foro da cidade de São Paulo para dirimir qualquer dúvida oriunda deste regulamento com relação à Em-
presa Organizadora e Promotora do Evento Leilonorte.

São Paulo/SP, 05 de março de 2015 - L eilonorte Promotora de Leilões Ltda.

Regulamento 
Leilão Virtual Haras Figueira - Haras Santa Vitória




