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O Universo da Marcha Picada está aqui!

A primeira edição de um remate que promete abalar as estruturas da 
Marcha Picada!

Um Leilão pautado em produtos de exceção, animais consagrados, 
Campeões Nacionais, uma seleção primorosa que temos certeza que os 
amigos amantes da Marcha Picada irão agradar!

A união de quatro amigos criadores: Haras Boa Nova, Boa Feira, 
Realidade e VB; juntos não medimos esforços para celebrar esse 
excepcional momento vivido pela Marcha Picada!

Contamos com sua audiência e seus lances no próximo dia 08 de Maio 
pelo Canal Terraviva.

Até Lá,

Luciano Magnavita – Haras Boa Nova
Reginaldo Perna – Haras Boa Feira
André Fernandez – Haras Realidade
Oscar Villas Boas – Haras VB



O Haras Boa Nova cria Mangalarga Marchador desde 1989 e começou a partir de 2007 a apreciar mais a 
Marcha Picada após começar a nascer os primeiros produtos do Reprodutor na época Godar do Minatto. 

A partir desta data começaram os preparativos para fazer o Ranking da ABCCMM e graças a deus 
conseguiu formar uma boa equipe de peões dedicados e a cada ano os títulos iriam surgindo.

Um dos inesquecíveis foi o de Campeão e Reservado Campeão de Progênie de Pai Adulto Nacional em 
2012 com todos os animais de próprio sufixo e o outro foi em 2014 quando ficou em segundo Expositor e 
Criador Nacional. 

Foi quando veio o projeto de realizar um Leilão a nível nacional de Marcha Picada com outros criadores, 
surgindo o Universo da Marcha Picada, que espero se tornar um grande sucesso !

Atualmente utiliza como reprodutor o Reservado Grande Campeão Nacional da Raça em 2012 Barão da 
Vitrine e o Res.Campeão Nacional Querubim da Boa Nova.

Haras Boa Nova - Criador Expositor Ranking Nacional
2011 – 3º Melhor 
2012 – 2º Melhor
2013 – 2º Melhor
2014 – 5º Melhor

Haras Boa Nova - Expositor Ranking Bahia
2011 – 3º Melhor
2012 – 2º Melhor
2013 – 5º Melhor
2014 – 2º Melhor



O Haras Boa Feira, com 22 anos de criação, tendo como base matrizes de linhagem 
Herdade, filhas de Ébano Boa Feira (Herdade Pôquer e Herdade Dançarino) aliada a outras 
matrizes, dos criatórios Riocon/ Pipoca, Nossa Senhora das Graças, Alto Alegre, Realidade, 
dentre diversos outros que hoje formam o nosso plantel de Marcha Picada. 

A cerca de dois anos adquirimos o garanhão Cartucho da Cocheira (Índio de Passa Tempo 
x Meca do Café), pampa de preto, homozigoto e de marcha picada o qual, aliado ao outro 
garanhão, Marfim Boa Feira (Elo x Promessa JB) de marcha de centro, estão fazendo a base 
de nosso trabalho na marcha picada.

 Recentemente, adquirimos 50% da doadora Luma do Rio Mutum, mãe da campeonissima 
Realidade Violeta, Realidade Vida dentre outros, o que sem dúvidas, muito irá agregar ao 
nosso trabalho. 

É com grande satisfação que estamos participando como um dos promotores deste, que 
promete ser um dos melhores Leilões de Marcha Picada já realizados até hoje, através da 
oferta de lotes especialmente selecionados para tal evento.

 Agradeço a todos os amigos criadores convidados pelo desprendimento em ceder animais 
da mais alta qualidade. 

Desejo muito sucesso a todos os participantes deste Leilão.

 Abraço a todos os amigos.

 Reginaldo Perna - Haras Boa Feira.

Cartucho da Cocheira

Marfim Boa Feira

Luma do Rio Mutum



Desde 1990, André Fernandez titular do Haras Realidade, vem desenvolvendo a 
criação do M. Marchador em S. Gonçalo do Campo-BA. Selecionando uma base 
de éguas  descendentes dos garanhões: Sama Danúbio, Arubé Bela Cruz, Herdade 
Cadilac, Herdade Capricho e Togo de N. S. das Graças. 

Recentemente usamos na tropa o sangue do extraordinário Lampeão HO, que nos 
deu um avanço no projeto de Marcha Picada.

O Haras Realidade é composto de aproximadamente 100 animais. Atualmente com 
06 garanhões,  sendo que 04 deles servem ao projeto de marcha picada: 

 - Atleta da Sedução (Herdade Caprico x Nevada da Sedução) 
- Cartucho da Cocheira ( Indio de Passa Tempo x Mescla do café)
- Marfim Boa Feira (Elo Kafé da Nova x Promessa JB)
- Poeta do Rio Mar (Tabasco de Patrocinio x SP Irlanda)
- Realidade Tudo Bem (Veludo Kafé x Luma do Rio Mutum)
O Haras costuma usar cavalos de fora para abrir e refrescar trabalho de seleção 

genética. Vimos adquirindo coberturas para transferência de embriões dos 
seguintes cavalos:

 - Abstrato das Laranjeiras 
- Jubileu da Pipoca
- Quartel do Dante
- Amado IP
- Magazine Jornaleiro
Nosso objetivo é produzir animais genuinamente Marchadores, com beleza 

zootécnica, temperamento de sela e muito equilibrados, ou seja produzir uma 
Marcha Picada moderna.

Muito nos orgulha em participar deste Leilão como promotor, pois estaremos 
oferecendo a melhor genética para aprimoramento da boa Marcha Picada. 

Obrigado a todos e bons negócios.

André Fernandez - Haras Realidade

“ A pureza do Sangue
 e a Nobreza da Raça,

na Realidade da Marcha”

Togo de Nossa Senhora das 
Graças

Atleta da Sedução

Cartucho da Cocheira

Marfim Boa Feira



Criatório  Fundado há 25 anos, no Município de São Gonçalo dos Campos, estado da 
Bahia  onde permanece ate hoje. 

Com um novo projeto e focado na Marcha Picada  o Haras VB  busca o animal com 
qualidade de sela, beleza zootécnica e aptidão para Pista.  

Assessorado pelo fundador Oscar Villas Boas e dirigido  por Oscarzinho, Daniel Garrido e 
Rodrigo, o criatório conta com renomadas doadoras de Marcha picada, sendo três destas 
Campeãs Nacionais,  conta também  com três  reprodutores consagrados como indivíduo 
e com um grande futuro na reprodução.  

Hoje o haras  produz animais de excelência, cobiçados por diversos criatórios do Brasil.

É com imensa satisfação que o Haras VB juntamente com os Sócios do leilão abrem 
as cocheiras e disponibilizam o que há de melhor, para abrilhantar esta noite de festa do 
manga-larga Marchador.



Embriões

01A - Embrião CAbiunA dA LApinhA x ELfo do porto AzuL

01b - Embrião CAbiunA dA LApinhA x KAmiKAzE EAo

02A - Embrião GAfiErA EC x JoCão dE São LourEnCo

02b - Embrião GAfiErA EC x ninJA dA rioCon

03 - Embrião LumA do rio mutum x mArEChAL do SAuipE
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Passo Preto do Monte Santo x Saudade da Lapinha

Vend.: Haras VB

O comprador escolhe na batida do Martelo. 
Dois acasalamentos diferenciados!!! Campeão Nacional com Campeão Nacional!! Extra com Extra!!
Cruzamentos de Dois dos melhores reprodutores do país em Égua com mais de 7 Campeonatos Nacionais 
de Marcha e Categoria , que acabou de fazer dois filhos Campeões de Marcha na ultima Exposição em 
Salvador e uma Campeã na Ultima Nacional.

PREMIAÇÃO: 
RES. CAMPEÃ NACIONAL ÉGUA GRADUADA - BH/MG 2011
RES. CAMPEÃ NACIONAL ÉGUA SÊNIOR DE MARCHA PICADA - BH/MG 2010
1º PRÊMIO NACIONAL ÉGUA ÉGUA ADULTA DE MARCHA PICADA - BH/MG 2009

Cabiuna 
da Lapinha

Embrião

x

Lote A - Embrião por Elfo do Porto Azul

Data: 24/10/2014 
Receptora: Uberaba VB

x

Lote B - Embrião por Kamikaze EAO

Data: 17/11/2014 
Receptora: Uvaia VB

PRODUÇÃO:
Alegria Boa Terra
Bem Vinda do Calvert
Etna da Boa Terra
Lambada das Caraíbas
Leopardo das Caraíbas
Quilate da Riocon

Ternura da Riocon
Tesouro da Riocon
Tiara da Riocon
Trovoada da Riocon
Turquesa da Riocon

campeã

NacioNal
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Haity Caxambuense x Letra de Passa Tempo

Vend.: Haras VB

O comprador escolhe na Batida do Martelo.
Dois acasalamentos de confiança do Haras VB, Cruzamentos muito aguardados!  Dois reprodutores Campeões de pista na Atual res 
Campeã nacional Égua Jovem, Gafieira EC.
Com Jocão  de São Lourenço é certeza de Pampa  pois o reprodutor é homozigoto! Jocão é um filho da famosa doadora  Fatinha de São Lourenço!!
Com Ninja da Riocon o produto tem  grande chance de   ser Negro, e  vai ser neto de Lampião HO na linha Alta e Haity  Caxambuense 

na linha Baixa!!  

PREMIAÇÃO:
RES. CAMPEÃ NACIONAL ÉGUA JOVEM DE MARCHA PICADA - BH/MG 2014

Gafieira 
EC

Embrião

x

Lote A - Embrião por Jocão de São Lourenço

Data: 09/09/2014
Receptora: Platina do Curumim

x

Lote B - Embrião por Ninja da Riocon

Data: 12/09/2014  
Receptora: Sapucai VB

PRODUÇÃO:
Ditador Brauna Preta
Fuzileiro de Passa Tempo
Gavião de Passa Tempo 

campeã

NacioNal
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O que falar de um embrião irmão próprio da 
campeoníssima Realidade Violeta,
égua cotadíssima para Nacional 2015 e da 
Realidade Vida, égua também várias vezes 
campeã.

Marechal de Sauipe, extraordinário garanhão, 
vem se destacando na reprodução, inclusive 
tem 3 filhas neste remate, vai ao lendário 
Lampião HO.

Luma do Rio Mutum, extraordinária doadora, 
origem de um criatório baiano considerado, 
berço de marcha de centro, o Haras Rio 
Mutum. A Luma é mais uma parceria entre 
os Haras Realidade/Boa Feira. 

Corre nas suas veias, os sangues nobres de 
Caxambu JB, Herdade Cadilac e Arubé Bela 
Cruz.

Produziu: Realidade Violeta, Vida, Tudo bem, 
Que linda dentre outros.

Togo de Nossa Senhora das Graças x Sumaré Elegância

Data: 06/04/2015
Recep.: Queimadinha
Vend.: Haras Realidade

PRODUÇÃO:
Pirata do Rio Mutum
Realidade Ogum
Realidade Que Linda
Realidade Tudo Bem
Realidade Universo
Realidade Vida
Realidade Violeta

Luma do 
Rio Mutum

Embrião

x

Embrião por Marechal do Sauipe

Seu pai 
Togo de Nossa 

Senhora das Graças



Potras

04A - bAiLArinA boA fEirA

04b - bELdAdE boA fEirA

05 - bAtuCAdA do LAGo nEGro

06 - LAGES rio do ouro

07 - mAriA bonitA tAnQuE do GEntiL

08 - notiCiA do ALto ALEGrE

09 - orQuidEA dAS CArAibAS - 50%

10 - rEALidAdE LindA LArA

11 - xArA VErdES prAdoS
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Potra pampa de castanho zaina, linda de tipo, extra de 
andamento e filha de Cartucho da Cocheira (Garanhão 
pampa de preto, homozigoto e de marcha picada genuína), 
com Kiona do Alto Alegre. Portanto, leva em suas veias 
sangue de pura marcha oriundo de seus ancestrais, 
Quartzo da Escadinha, Haity Caxambuense e Herdade 
Faisão. Potra para disputar forte em qualquer pista e que 
vem abrilhantar o excelente nível deste leilão.

Cartucho da Cocheira x Kiona do Alto Alegre

Nasc.: 01/01/2015
Fêmea
Vend.: Haras Boa Feira

Bailarina Boa Feira

04B

Potra de PISTA, extraordinária, PAMPA DE PRETO, muito 
marchadeira e linda de tipo. Beldade é filha do Cartucho 
da Cocheira (Garanhão pampa de preto, homozigoto e 
de marcha picada) em Nata Nossa Senhora das Graças, 
Possui, portanto, genealogia impar de marcha. Um dos 
DESTAQUES deste leilão e que, certamente, trará ao futuro 
comprador muitas alegrias tanto nas pistas de julgamento, 
como na reprodução.

Cartucho da Cocheira x Nata de Nossa Senhora das Graças

Nasc.: 10/01/2015
Fêmea
Vend.: Haras Boa Feira

Beldade Boa Feira

bailarina boa feira

beldade boa feira
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Linda potra negra, filha do excepcional 
reprodutor Quartel do Dante em égua EAO. 

Por tanto é a síntese do atual trabalho de 
Marcha Picada da EAO!! 

Muito promissora na sela, ela já mostra  
quando passada a perna uma marcha picada 
bem movimentada e potente. 

Batucada promete fazer zoada nas pistas!!

Quartel do Dante x Madrugada E.A.O.

Nasc.: 07/09/2012
Fêmea
Vend.: Haras VB

 

Seu pai Quartel do Dante

batucada do 
Lago negro
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Potra negra, filha do excepcional reprodutor 
Feliz E.A.O.

Sua mãe é a Graciosa da Pipoca.
Potra de pista, sangue do Barão Salgado.

Feliz E.A.O. x Graciosa da Pipoca

Nasc.: 19/12/2012
Fêmea
Vend.: Haras Clima Quente

Seu pai Feliz E.A.O.

Lages rio 
do ouro
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Essa é a Maria Bonita!

Potra maravilhosa!

Pampa de preto!

É sangue de Talismã Kafé!

Essa vai dar o que falar!  

Extraordinária!

Gaiato do Berro D’Água x Porã da Coudelaria Real

Nasc.: 06/12/2013
Fêmea
Vend.: Haras Clima Quente

Seu pai Gaiato do Berro D’Água

Maria Bonita 
Tanque do Gentio
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Esta linda potra foi tirada da reserva do 
Haras Alto Alegre para disputar as melhores 
pistas do Brasil. 

Afinal, seu pai é o super Jubileu da Pipoca, 
9 vezes Campeão Nacional de Marcha 
Picada. 

O sucesso está no sangue!!

Jubileu da Pipoca x Espoleta do Alto Alegre

Nasc.: 26/02/2014
Fêmea
Vend.: Haras Alto Alegre

 

noticia do 
Alto Alegre
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Simplesmente a melhor potra do ano! Em 
sua primeira pista sagrou-se Campeã Potra 
Mirim (Expobahia) e a grande aposta pra 
Nacional 2015!!! 

Filha do jovem garanhão Gavião das Caraibas, 
que é Nobre de Santa Lúcia, na Fantasia que 
vai ao Favacho Estanho!  

Beleza, marcha e genética reunidas em um 
só lugar!

Gavião das Caraíbas x Fantasia da Cavarú-Retã

Nasc.: 27/01/2014
Fêmea
Vend.: Haras Caraíbas

PREMIAÇÃO:
Campeã Potra Mirim - Salvador/BA 2015
1º Prêmio Jovem da Raça - Salvador/BA 2015

Seu pai Gavião das Caraíbas

orquídia das 
Caraíbas - 50%



10

Potra de pista, filha do garanhão de marcha 
picada, pampa de preto e homozigoto, 
Nebuloso EAO em Lagoa da Pipoca, doadora 
destaque do Haras Boa Feira. 

Linda Lara, possui pelagem pampa de 
castanho, morfologia destacada, muito linda 
e extra de marcha. 

Nebuloso E.A.O. x Lagoa da Pipoca

Nasc.: 14/01/2014
Fêmea
Vend.: Haras Realidade

 

realidade 
Linda Lara
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Marchadeira nata, filha da Gata Verdes 
Prados, égua pilar do haras, seu pai Nobre 
Verdes Prados várias vezes Campeão dos 
Campeões de Marcha nas especializadas 
da Bahia, filho de outra pilar do Haras, 
Engraçadinha Verdes Prados. 

Está aí resumo de vinte e quatro anos de 
muito trabalho fazendo campeões. 

*O Vendedor reserva dois óvulos.

Nobre Verdes Prados x Gata Verdes Prados

Nasc.: 04/10/2013
Fêmea
Vend.: Haras Verdes Prados

 

xara Verdes 
prados



Éguas

12 - AmAdo oLiVA 

13 - bELA dA pEnA brAnCA - 50%

14 - bELLA do CArCArA

15 - CAmponESA rio dAS pombAS - 50%

16 - ELEitA dE mAiri

17 - ESmErALdA dE nAnuQuE - 50%

18 - ESportiVA do CirCuLo d - 50%

19 - EVitA boA fEirA

20 - GAfiEriA EC - 50%

21 - homEnAGEm do rio SALGAdo - 50%

22 - JAmAiCA dE itApoã

23 - JurEmA EAo

24 - mAGiA dA bAixA fundA

25 - moCAmbo SErrA

26 - nEVE dA boA noVA - 50%

27 - odoiÁ EAo

28 - opEroLA do ESpinho prEto

29 - pAoLA dA rioCon - 50%

30 - pitAnGA dA boA noVA - 50%

31 - promESSA dA riCon - 50%

32 - rEALidAdE romA - 50%

33 - rEALidAdE VALSA

34 - rEALidAdE VidA - 50%

35 - rEbECA JEA
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Doadora de embriões negra, 
campeoníssima de pistas.

Da criação de José Lúcio Rezende, ela 
remonta aos sangues de Herdade Jupiá e 
Angaí Miron.

Raça extraordinária!

Amado Everest x Amado Vaidosa

Nasc.: 23/09/2010
Fêmea
Vend.: Haras Boa Nova

PREMIAÇÃO:
Campeã Égua Jovem - Ilhéus/BA 2015
Res. Campeã Égua Jovem de Marcha Picada - Ilhéus/BA 2015
Res. Campeã Égua Jovem de Marcha Picada - Vitória da Conquista/BA 2014
Res. Campeã Égua de Marcha Picada - Jequié/BA 2014

Amado Oliva

Amado 
oliva 
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Neta do grande raçador de Marcha Picada, 
LAMPEÃO HO.

Bela, ganhou campeonatos por onde passou.

Vai forte para a Nacional 2015.

Zabumba de Mairi x Lisbela da Pipoca

Nasc.: 27/10/2010
Fêmea
Vend.: Haras Terra Santa

PREMIAÇÃO:
Campeã Égua Jovem de Marcha Picada - Ilhéus/BA 2015
1º Prêmio Campeã das Campeãs de Marcha Picada - Ilhéus/BA 2015
Res. Campeã Égua Jovem - Salvador/BA 2014
Res. Campeã Égua Jovem de Marcha Picada - Salvador/BA 2014
Res. Campeã Égua Junior - Salvador/BA 2014
Res. Campeã Égua Junior de Marcha Picada - Salvador/BA 2014

bela da pena 
branca - 50%
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Égua Zaina muito marchadeira, dotada de 
passadas amplas e articuladas!

Muito bonita de tipo e top de andar!!

Bella é filha do excepcional garanhão 
Marechal do Sauipe por tanto irmã das 
consagradas éguas Realidade Vida e 
realidade Violeta!!

Bella tem tudo pra brilhar nas próximas 
exposições!!

Prenhez do Campeão de Marcha e Categoria 
em Vitória da Conquista, Ninja da Riocon!!

Marechal do Sauípe x Ondina da Mandassaia

Nasc.: 05/12/2010
Fêmea
Vend.: Haras VB

 

Bella do Carcará

bella do 
Carcará
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Outra premiada doadora de embriões do 
Haras Boa Nova e Rio das Pombas.

Égua muito marchadeira e bonita.

É filha do Campeão Nacional, Godar do 
Minatto em égua MIG.

Essa ganha pista e faz tropa!

Godar do Minatto x Farpa do Rancho WR

Nasc.: 15/11/2010
Fêmea
Vend.: Haras Boa Nova e Haras Rio das Pombas

Campeã Égua Júnior - Montes Claros/MG - 2015
Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - Montes Claros/MG - 2015
Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - Guanambi/BA - 2014
Campeã Égua Júnior de Marcha - Vitória da Conquista/BA - 2014
Res. Campeã das Campeãs de Marcha - São Gonçalo dos Campos/BA - 2014
Campeã Égua Júnior de Marcha - São Gonçalo dos Campos/BA - 2014
Res. Campeã Égua Júnior - Salvador/BA - 2014
Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - Salvador/BA - 2014
Campeã Égua Júnior - Itapetinga/BA - 2014
Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - Itapetinga/BA - 2014
Campeã Égua Jovem - Jequié/BA - 2014
Res. Campeã Égua Jovem de Marcha - Jequié/BA - 2014

Camponesa Rio das Pombas

Camponesa rio 
das pombas - 50%
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Oportunidade rara de adquirir uma filha-neta 
de Herdade Faizão.

Eleita leva esse castiço sangue de Charlatão 
J.G, Herdade Alterosa e Herdade Bolero.

Na linha baixa vai ao sangue da tradicional 
linhagem Catuni.

Segue com potra ao pé, filha do 
extraordinário reprodutor Sumaré Humor.

Herdade Faisão x Africana de Mairi

Nasc.: 01/10/2003
Fêmea
Vend.: Haras Mairi

Sua Filha por Sumaré Humor

Eleita 
de mairi
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Linda égua Pampa de Preto, extra de tudo!!  

Foi Campeã de Marcha e Categoria em 
Aracaju/SE - 2015 e Reservada de Marcha 
em Amargosa/BA - 2015!

Seu pai é filho de Haity Caxambuense por 
tanto irmão do Elfo do Porto Azul!! 

Um dos destaque deste Leilão, essa 
Esmeralda é preciosa!! 

Sincero do Porto Azul x Zafira de Nanuque

Nasc.: 24/10/2010
Fêmea
Vend.: Haras Pimenteira

PREMIAÇÃO:
Res. Campeã Égua de Marcha Picada - Amargosa/BA 2015
Campeã Égua Júnior - Aracajú/SE 2014
Campeã Égua Júnior de Marcha Picada - Aracajú/SE 2014

Esmeralda de Nanuque

Esmeralda 
de nanuque - 50%
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Amigos o Haras Boa Nova oferta aqui essa 
jovem e extraordinária doadora negra.

Esportiva é simplesmente criação de Délio 
Naves Barbosa, Haras Círculo D.

É sangue do Zinabre em uma filha do Ringo 
do Círculo D.

É muito sangue de marcha!

Zinabre do Círculo D x Araponga do Círculo D

Nasc.: 25/08/2009
Fêmea
Vend.: Haras Boa Nova

PREMIAÇÃO:
Res. Campeã Égua de Marcha - Vitória da Conquista/BA 2014

Esportiva do Círculo D

Esportiva do 
Circulo d - 50%
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Essa é EXTRA.

Evita é filha de Guerreiro Kafé em Zagaia do 
Olho D`agua, portanto mesmo sangue do 
campeonissimo NERO DE ITAPOAN, que vem 
do Palhaço de Ituverava e Herdade Capricho. 

Égua linda, muito marchadeira, de genealogia 
impar e que trará ao seu futuro proprietário e 
sócio, muitas alegrias tanto nas pistas, como 
na reprodução.

Guerreiro Kafé da Nova x Zagaia do Olho D’agua

Nasc.: 17/11/2009
Fêmea
Vend.: Haras Boa Feira

 

Seu pai Guerreiro Kafé da Nova

Evita 
boa feira - 50%
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Para Tudo Leilão!

50% das cotas da  Atual Reservada Campeão 
Nacional Égua Jovem no pregão!!

Filha do Haity Caxambuense portanto irmã 
do Elfo do Porto Azul e do El Cid do Porto 
Azul!!

Ela encantou a todos na última Nacional 
com suas qualidades zootécnicas, aliada 
a uma Marcha Picada bem movimentada, 
articulada, equilibrada e extremamente 
natural! 

Gafieira se encontra prontinha para próxima 
Nacional e promete brigar pelo título 
máximo!! 

*O vendedor reserva o primeiro embrião 
confirmado da próxima estação.

Haity Caxambuense x Letra de Passa Tempo

Nasc.: 13/01/2010
Fêmea
Vend.: Haras VB

PREMIAÇÃO:
RES. CAMPEÃ NACIONAL ÉGUA JOVEM DE MARCHA PICADA - BH/MG 2014
Campeã Égua Jovem - Jequié/BA  2014
Campeã Égua Jovem de Marcha - Jequié/BA 2014
Grande Campeã da Raça - Jequié 2014/BA 2014
Grande Campeã Marchador Ideal - Jequié/BA 2014

Gafieira EC

Gafieira 
EC - 50%

campeã

NacioNal
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Observem o currículo dessa jovem doadora.

Ganhou por onde passou!

É filha do Favorito do Minatto em égua que 
vai a Arubé Bela Cruz.

Essa é para quem gosta de ganhar pistas!

Favorito do Minatto x Alene do Rio Salgado

Nasc.: 28/12/2007
Fêmea
Vend.: Haras Boa Nova

PREMIAÇÃO:
Campeã Égua Adulta - Guanambi/BA 2014
Campeã Égua Adulta de Marcha Picada - Guanambi/BA 2014
Res. Campeã Égua Adulta de Marcha Picada - Vitória da 
Conquista/BA 2014
Res. Campeã das Campeãs de Marcha Picada - Salvador/BA 2014
Campeã Adulta da Raça - Salvador/BA 2014
Campeã Égua Adulta - Salvador/BA 2014

Campeã Égua Adulta de Marcha Picada - Salvador/BA 2014
Res. Campeã das Campeãs de Marcha Picada - Vitória da 
Conquista/BA 2014
Res. Campeã Adulta da Raça - Vitória da Conquista/BA 2014
Campeã Égua Sênior de Marcha Picada - V. da Conquista/BA 2014
Campeã Égua Sênior - Vitória da Conquista/BA 2014
Res. Campeã Égua Adulta - Porto Seguro/BA 2014
Campeã Égua Adulta de Marcha Picada - Porto Seguro/BA 2014

Homenagem do Rio Salgado

homenagem do 
rio Salgado - 50%
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Doadora preta pampa extraordinária. 

Irmã paterna do Barão Salgado, garanhão 
que serviu no Haras E.A.O. 

Na sua linha baixa, tem duas vezes os 
sangues do Divisor da Escadinha, indo à 
Prelúdio do Porto.

Deixa no Haras Realidade, 02 embriões 
confirmados com o preto pampa homozigoto 
Cartucho da Cocheira.

O Haras Realidade reserva 01 óvulo desta 
doadora.

Bolero do Volta x Galena da Baixa Funda

Nasc.: 02/06/2006
Fêmea
Vend.: Haras Realidade

 

Jamaica de Itapoã

Jamaica 
de itapoã
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Essa preta pampa leva a raça do Barão 
Salgado, cavalo que produziu muito bem na 
EAO.

Sua mãe, Dança E.A.O é filha do grande 
raçador Lampeão HO.

Beleza, marcha, raça e pelagem, reunidos 
aqui na Jurema!

Barão Salgado x Dança E.A.O.

Nasc.: 14/08/2005
Fêmea
Vend.: Haras Moldura

Jurema EAO

Jurema 
EAo
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Egua preta, filha de TURISTA DE SANTA 
LUCIA , garanhão renomado de marcha 
picada, já falecido, em Cachoeira da 
Baixa Funda. Portanto, Magia possui uma 
genealogia extra de marcha e se encaixa 
em qualquer trabalho de seleção de marcha 
picada destacada. 

Quem tem filha de Turista tem, quem não 
tem, essa é a oportunidade. 

Um dos destaques deste leilão.

Turista de Santa Lúcia x Cachoeira da Baixa Funda

Nasc.: 09/09/2004
Fêmea
Vend.: Haras Boa Feira

 

magia da 
baixa funda
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Fêmea castanha, essa vem da criação 
Mocambo, outra seleção apurada de marcha.

Seu pai, é sangue do Xale D2.

É égua com sangue castiço, animal para 
formar Campeões.

Amado Everest x Mocambo Itália

Nasc.: 03/02/2008
Fêmea
Vend.: Haras Beira Rio

Mocambo Serra

mocambo 
Serra
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Dispensa maiores comentários!

8 Campeonatos Nacionais!

Essa é a Neve!

Emblema E.A.O. x Inhabenta Luxor

Nasc.: 20/10/2005
Fêmea
Vend.: Haras Boa Nova

PREMIAÇÃO:
RES. CAMPEÃ NACIONAL ÉGUA GRADUADA - BH/MG 2012
CAMPEÃ NACIONAL ÉGUA ADULTA - BH/MG 2011
CAMPEÃ NACIONAL ÉGUA ADULTA DE MARCHA PICADA - BH/MG 2011
CAMPEÃ NACIONAL ÉGUA - BH/MG 2010
RES. CAMPEÃ NACIONAL MARCHADOR IDEAL - BH/MG 2010
CAMPEÃ NACIONAL DE PROVA FUNCIONAL - BH/MG 2010
CAMPEÃ NACIONAL ÉGUA JÚNIOR - BH/MG 2009
CAMPEÃ NACIONAL ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA PICADA - BH/MG 2009

Neve da Boa Nova

neve da 
boa nova - 50%

campeã

NacioNal
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Fêmea negra, essa é EAO!

É simplesmente filha neta do extraordinário 
Lampeão HO, um dos maiores cavalos de 
Marcha Picada da raça.

Égua que vai engrandecer qualquer trabalho 
de seleção da Picada, seguindo com prenhez 
confirmada pelo Grande Campeão Nacional 
da Raça, Quartel do Dante em 21/01/2015.

Lampeão HO x Farsa E.A.O.

Nasc.: 27/10/2010
Fêmea
Vend.: Haras EAO

 

Prenhez por Quartel do Dante

odoiá 
EAo
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É Homozigota!

É Pampa de Preto!

Essa Perola é filha do Barão Salgado.

Picada, pampa de preta homozigota e para 
completar prenha do fenômeno Elfo do Porto 
Azul.

Barão Salgado x S.P. Pérola

Nasc.: 25/10/2004
Fêmea
Vend.: Haras Amelo

 

Operola do Espinho Preto

operola do 
Espinho preto
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Atenção Leilão!!

Reservada Grande Campeã Nacional jovem 
da Raça na sua telinha!!

Paola é extra de andar e maravilhosa de 
tipo!! 

Negra e linda!!

Montada ela nunca perdeu na sua categoria 
em exposições regionais!! Invicta!!   

50% das cotas no Pregão 

El Cid do Porto Azul x Kafka da Pipoca

Nasc.: 23/12/2010
Fêmea
Vend.: Haras VB

PREMIAÇÃO:
RES. CAMPEÃ NACIONAL JOVEM DA RAÇA - BH/MG 2012
CAMPEÃ NACIONAL POTRA MIRIM - BH/MG 2012
Campeã Égua Junior - Jequié/BA 2014
Campeã Égua Junior de Marcha - Salvador/BA 2014
Campeã Égua Junior - Salvador/BA 2014  
Res.Grande Campeão da Raça - Salvador/BA 2014

Grande Campeã da Raça  Marchador Ideal - Salvador/BA  2014

Paola da Riocon

paola da 
riocon - 50%

campeã

NacioNal
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É mais uma que já subiu a rampa da 
Gameleira!

É a Pitanga da Boa Nova!

Éguaço!

Outra para dar muitas alegrias ao seu futuro 
proprietário!

Godar do Minatto x Juriti Três F

Nasc.: 10/10/2007
Fêmea
Vend.: Haras Boa Nova

PREMIAÇÃO:
RES. CAMPEÃ NACIONAL ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA PICADA - BH/MG 2011

Pitanga da Boa Nova

pitanga da 
boa nova - 50%

campeã

NacioNal
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Essa Promessa com certeza vai virar 
realidade!

É filha do El Cid do Porto Azul, cavalo que vai 
ao sangue de Haity Caxambuense.

Linha baixa é sangue do Ditador da Pipoca.

Doadora  de embriões.

El Cid do Porto Azul x Jordana da Pipoca

Nasc.: 20/12/2010
Fêmea
Vend.: Haras Vila Liberdade

 

Promessa da Riocon

promessa 
da riocon - 50%
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Doadora de embriões.

Deixa no Haras Realidade 05 embriões nesta 
estação.

Égua com extraordinário temperamento de 
sela, raça e marcha. Corre nas suas veias, as 
linhagens Escadinha, 53 e Angay. 

Égua classificada para a Nacional 2015.

Poeta do Riomar x Legenda Tamburi

Nasc.: 06/01/2011
Fêmea
Vend.: Haras Realidade

PREMIAÇÃO:
Campeã Égua Adulta - Salvador/BA 2015
Campeã Égua Adulta de Marcha Picada - Salvador/BA 2015
Campeã Égua Júnior de Marcha Picada - Santo Antônio de Jesus/BA 2014

Seu pai Poeta da Riomar

realidade 
roma - 50%
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Égua com excelente caracterização racial 
e beleza plástica. Autêntica marcha picada 
e muito equilibrada. Corre nas suas veias 
sangues nobres do Lampião HO e Herdade 
Cadilac.

Prenhez positiva do Poeta da Riomar, 
garanhão zaino, 53 x Escadinha, pai da 
Realidade Roma, presente neste remate, com 
previsão de parição Dez. 2015.

Égua classificada para a Nacional 2015.

Marechal do Sauípe x Realidade Drusa

Nasc.: 03/02/2009
Fêmea
Vend.: Haras Realidade

PREMIAÇÃO:
Res. Campeã Égua Adulta de Marcha Picada - Irecê/BA 2015 
1º Prêmio Categoria Égua Adulta - Irecê-BA 2015
Res. Campeã Potra Jovem - Salvador/BA 2010

Prenhez por Poeta da Riomar

realidade 
Valsa
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Doadora de embriões.

03 embriões já confirmados nesta estação
Égua para brigar na Nacional, altíssima 
média. 

Tipo e andamento top. 

Excepcional diagrama de marcha e 
comodidade. 

Irmã própria da super campeã Realidade 
Violeta. 

Égua classificada para a Nacional 2015.

Marechal do Sauípe x Luma do Rio Mutum

Nasc.: 02/03/2009
Fêmea
Vend.: Haras Realidade

 PREMIAÇÃO:
Res. Campeã Égua Adulta - Irecê/BA 2015
Res. Campeã Égua Adulta - Ilhéus/BA 2015
Res. Campeã Égua Jovem - Aracaju/SE 2014
Res. Campeã Égua Jovem de Marcha Picada - Aracaju/SE 2014

Realidade Vida

realidade 
Vida - 50%
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Trazemos aqui essa Rebeca, filha do Aladim 
Mapa na Azaléia da Encruzilhada.

Irmã paterna de simplesmente Brasa da 
Encruzilhada.

Ela é irmã própria da fenomenal Tatuagem 
JEA, uma das melhores éguas de Marcha 
Picada da atualidade, vai forte para a 
Nacional 2015.

Leva no ventre produto do Grande Campeão 
Nacional da Raça, Quartel do Dante.

Aladin Mapa x Azaléia da Encruzilhada

Nasc.: 09/01/2004
Fêmea
Vend.: Haras EAO

PREMIAÇÃO:
Campeã Égua Sênior - Caçapava/SP 2013
Campeã Égua Sênior de Marcha - Caçapava/SP 2013
Campeã Égua Adulta - Guaratinguetá/SP 2010
Campeã Égua Adulta de Marcha - Guaratinguetá/SP 2010
Res. Campeã Égua Adulta de Marcha - Jacareí/SP 2010

Prenhez por Quartel do Dante

rebeca 
JEA



Cavalos

36 - ApoLo dA tErrA SAntA

37 - bAnzo do ViAJEiro - 50%

38 - GEnioSo tAndY

39 - iGuApE xitAo - 50%

40 - KAtiVo do zEL

41 - mArEChAL do SAuipE - 50%

42 - QuErubim dA boA noVA - 50%

43 - rEALidAdE tudo bEm
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Cavalo com apenas 39 meses e ainda em 
fase de doma. 

Filho do grande raçador de Marcha Picada, 
Marco da Santa Cristina, que entre muitos 
títulos, destacamos:
Campeão de Marcha Picada e de Categoria 
na Fenagro/2006
Campeão de Marcha Picada e de Categoria 
em Feira de Santana/2007
Campeão de Marcha Picada e de Categoria 
em Feira de Santana/2009
Campeão  de Marcha Picada e de Categoria 
em Feira de Santana/2012
Campeão dos Campeões de Marcha Picada 
em Feira de Santana/2012
Reservado Campeão de Marcha Picada e de 
Categoria na Fenagro/2012
 
É filho de Felina da Hirata, que dentre outros 
títulos, destacamos:
Campeã  de Marcha Picada em Salvador-Ba, 
durante a Expo Rural/2008
Campeã de Marcha Picada de Categoria na 
Fenagro/2008
Reservada Campeã de Marcha Picada  na 
Fenagro/2008
Reservada Campeã  de Marcha Picada na 
Expo Feira/2010
Reservada Campeã de Marcha Picada e de 
Categoria em Jequié/2011

Marco da Santa Cristina x Felina da Hirata

Nasc.: 13/02/2012
Macho
Vend.: Haras Terra Santa

Apolo da 
terra Santa
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Bi-Campeão Nacional!

Esse tem representando muito bem o Haras 
do Gordin nas pistas do Brasil.

Chegou a hora de você compartilhar essas 
alegrias com o Gordin.

Filho do Elfo do Porto Azul em égua 
sangue Passa Tempo, esse além de pistas é 
Reprodutor!

Elfo do Porto Azul x Diadema do Viajeiro

Nasc.: 13/12/2006
Macho
Vend.: Haras do Gordin

PREMIAÇÃO:
RES. CAMPEÃO NACIONAL CAVALO SÊNIOR DE MARCHA PICADA - BH/MG 2013
RES. CAMPEÃO NACIONAL CAVALO ADULTO DE MARCHA PICADA - BH/MG 2012

Banzo do Viajeiro

banzo do 
Viajeiro - 50%

campeão

NacioNal
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Genética, pista, campeonatos e reprodução.

Não é fácil encontrar um cavalo que reúna 
esse tudo.

Filho do Demolidor Tandy, Campeão dos 
Campeões Nacional de Marcha na Favacho 
Orquestra, que é filha do Favacho Único.

Demolidor Tandy x Favacho Orquestra

Nasc.: 10/12/2008
Macho
Vend.: Haras Boa Nova

PREMIAÇÃO:
Res. Campeão Cavalo Adulto - Vitória da Conquista/BA 2015 
Res. Campeão Cavalo Adulto de Marcha Picada - Vitória da Conquista/BA 2015
Res. Campeão Adulto da Raça - Ilhéus/BA 2015 
Res. Campeão Cavalo Adulto de Marcha Picada - Ilhéus/BA 2015
Campeão Cavalo Adulto - Ilhéus/BA 2015
Campeão Adulto da Raça Marchador Ideal - Ilhéus/BA 2015
Res. Campeão Macho Prova Funcional - Ilhéus/BA 2015

Genioso Tandy

Genioso 
tandy
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Garanhão pampa de castanho que foi um dos 
destaques da Bahia na Marcha Picada nos 
anos de 2013, 2014 e inicio de 2015 e hoje 
vem sem duvida despontando na reprodução.

Carrega em sua genética Haity Caxambuense, 
Figura D2, Favacho Malta e Herdade 
Capricho.

Está pronto para as mais pesadas pistas do 
país.

Pinóquio do Porto Palmeira x Inglaterra do Yuri

Nasc.: 19/10/2007
Macho
Vend.: Haras Baneg

PREMIAÇÃO:
Campeão Cavalo Sênior - Salvador/BA 2014
Campeão Cavalo Sênior de Marcha Picada - 
Salvador/BA 2014
Res. Campeão dos Campeões de Marcha 
Picada - Jequié/BA 2014
Campeão Adulto da Raça - Jequié/BA 2014
Campeão Cavalo Sênior de Marcha Picada - 
Jequié/BA 2014

Campeão Cavalo Sênior - Jequié/BA 2014
Campeão Cavalo Adulto - Salvador/BA 2013
Res. Campeão Cavalo de Marcha - 
Cabaceiras do Paraguaçu/BA 2013
Campeão Cavalo Jovem - Salvador/BA 2012
Campeão Cavalo Jovem de Marcha Picada - 
Salvador/BA - 2012

Iguape Xitão

iguape 
xitão - 50%
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Raridade!

Kativo é cria do amigo Comendador Laurinho 
Megale, Haras do Zel.

Leva a marca do excepcional Haity 
Caxambuense.

Para completar, Kativo é Pampa!

Haity Caxambuense x Nata da Porteira Verde

Nasc.: 02/11/2011
Macho
Vend.: Haras Nativo

 

Seu pai Haity Caxambuense

Kativo 
do zel



41

Cavalo de excelentes morfologia, andamento e 
genealogia. Neto do excepcional Lampeão HO. 

Pai de REALIDADE VIOLETA (Campeã das 
Campeãs na 1ª Copa de Cabaçeiras do Paraguaçu/
BA, Campeã na FENAGRO/2013, Campeã na VII 
Expoverão da Costa do Descobrimento em Arraial 
D’Ajuda/Porto Seguro/BA, Campeã das Campeãs 
de Marcha na 12ª Expobahia e Campeã das 
Campeãs de Marcha na FENAGRO de 2014), 

REALIDADE VIDA (Reserv. Campeã de Marcha e 
Categoria na XXIV Exp. de Aracaju/SE e Reserv. 
Campeã na Exp. de Ilhéus/BA) e 

ACAUÃ DA TERRA NEGRA (Campeão de Marcha 
e Categoria e Reservado Campeão da Raca na 
3ª Expoagro de Salvador/BA, Reserv. Campeão 
na FENAGRO de 2012, Campeão na I Copa de 
Formosa/GO, Campeão na XXI Exp. de Vitória da 
Conquista/BA.

Asteróide do Planalto x G.B.I. Duna

Nasc.: 17/01/2004
Macho
Vend.: Haras Terra Negra

PREMIAÇÃO:
Res. Campeão Cavalo Sênior de Marcha Picada - Feira da Santana/BA 2009
Res. Campeão Cavalo Júnior de Marcha Picada - Salvador/BA 2008
Campeão Cavalo Júnior - Salvador/BA 2008
Res. Campeão Cavalo - Feira de Santa/BA 2007
Res. Campeão Cavalo de Marcha Picada - Feira de Santa/BA 2007

Marechal do Sauipe

marechal 
do Sauipe - 50%
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O Boa Nova oferta no Universo da Marcha 
Picada, mais um de seus Campeões 
Nacionais!

Querubim, cavalaço filho do Godar na Olinda 
do Yuri.

Leva em seu pedigree: Rubi L.J, Greco do 
Yuri, Maragato LJ, Lundu LJ, Java D2 e Onda 
Dourado SM.

Cavalo Completo!

Godar do Minatto x Olinda do Yuri

Nasc.: 16/11/2008
Macho
Vend.: Haras Boa Nova

PREMIAÇÃO:
1º PRÊMIO NACIONAL CAVALO ADULTO - BH/MG 2014
RES. CAMPEÃO NACIONAL CAVALO JOVEM - BH/MG 2013
1º PRÊMIO NACIONAL CAVALO JÚNIOR - BH/MG 2012

Querubim da Boa Nova

Querubim da 
boa nova - 50%

campeão

NacioNal
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Garanhão de muita expressão racial, 
andamento e temperamento de sela. 
Seu pai Veludo Kafé, um dos cavalos pampa 
mais bonitos da raça, que vai ao grande 
Palhaço de Ituverava.

Na sua linha baixa, extraordinária doadora 
Luma do Rio Mutum que reúne os sangues 
tradicionais Herdade Cadilac e Arubé Bela 
Cruz. 

Portanto Realidade Tudo Bem é irmão das 
campeãs Realidade Violeta e Realidade Vida.
Deixa no Haras 3 potras top e 5 éguas 
prenhe!!

Só muito desprendimento do Haras para 
abrir mão deste jovem e promissor garanhão.

Veludo Kafé x Luma do Rio Mutum

Nasc.: 07/01/2011
Macho
Vend.: Haras Realidade

 

Realidade Tudo Bem

realidade 
tudo bem
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Na linha alta vai a Lampeão HO e na linha 
baixa a Hargus Monaliza.

Égua castanha muito marchadeira, premiada 
em pistas.

Segue com prenhez positiva por Pé de Ouro 
da Riocon.

Judas da Pipoca x Garoa da Pipoca

Nasc.: 22/10/2009
Fêmea
Vend.: Haras 2B

Sagrou-se:
Res. Campeã Égua Jovem - ExpoFeira - Feira de Santana/BA 2013
1º Prêmio Égua - Exporural - Salvador/BA 2014

Ozana da Riocon

Ozana da 
Riocon



3ª Capa

REGULAMENTO LEILãO VIRTUAL UNIVERSO DA MARCHA PICADA
O presente regulamento estabelecerá as normas que serão observadas 
durante o leilão, sendo que seu cumprimento será obrigatório a todos 
aqueles que, na condição de convidados, participantes e/ou promotores 
do evento, quiserem promover a aquisição ou venda de animal(is), 
prenhez(es), aspirações (F.I.V), óvulos, sêmem,  barrigas   ou produto(s) 
do agro business, ou que compareçam ao leilão como mero espectador.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor do lance será por animal ou embrião, que multiplicado por 30 
parcelas resultará no valor do total do lote arrematado, sendo: 2 parcelas 
À VISTA + 2 parcelas em 30 dias + 2 parcelas em 60 dias + 18 parcelas 
subseqüentes vencendo a cada 30 dias + 2 parcelas + 2 parcelas + 2 
parcelas finais .  
COMISSÕES
Do comprador será cobrado À VISTA, Sinal + Comissão de Compra de 
8,5% (oito e meio por cento) sobre o total de suas compras.
Dos vendedores, conforme orientações passadas pelos promotores do 
leilão, será cobrado comissão de venda de 8,5% (oito e meio por cento) 
sobre o total de suas vendas, mais taxa de inscrição no valor de R$2.000,00 
(dois mil reais) por lote inscrito para pagamento até o dia 25 de maio de 
2015, após esta data a taxa de inscrição será no valor de R$2.200,00 (dois 
mil e duzentos reais).
OBS.: Todos os acertos de contas deverão ser efetuados no dia seguinte 
do leilão conforme instruções que serão passadas pela leiloeira através 
de e-mail. 
Os animais só serão liberados após compensação do valor de sinal e 
comissão e devolução dos contratos devidamente assinados.
Em caso de desistência do comprador, o mesmo deverá arcar com as 
despesas de comissões de compra e venda, bem como quaisquer despesas 
exigidas pelo vendedor.
1.     DEFINIÇÕES
1.1. Considera-se LEILÃO o evento que visa à comercialização de 
animal(is) e/ou produto(s),  pela melhor oferta de valores, efetuada de 
forma aberta e aceita por um leiloeiro rural.
1.2. Considera-se EMPRESA LEILOEIRA a empresa responsável pela 
organização e coordenação do leilão.
1.3. Considera-se LEILOEIRO RURAL a pessoa física inscrita na Federação 
de Agricultura do Estado, detentor de fé-pública, e que será responsável 
pela recepção das propostas de ofertas aos lotes de semoventes 
comercializados, bem como pela batida do martelo e concretização do 
negócio, não guardando qualquer vínculo com a empresa leiloeira.
1.4. Considera-se PROMOTOR DO EVENTO a(s) pessoa(s), física(s) 
ou jurídica(s), que for(em) responsável(is) pela promoção do evento e 
arregimentação do(s) animal(is) ou produto(s) para serem comercializados 
no leilão. Ao promotor também será permitida a realização de compras no 
leilão.
1.5. Considera-se CONVIDADO a pessoa, física ou jurídica, que for 
proprietária de animal (is) ou produto(s) que será(ão) comercializado(s) 
no leilão. Ao convidado também será permitida a realização de compras 
no leilão.
1.5.1. Ao convidado poderá ser cobrada pelo promotor do leilão, taxa de 
inscrição e comissão de venda para a comercialização de seu(s) animal(is) 
ou produto(s)no leilão.
1.6 Considera-se PARTICIPANTE todo aquele que comparecer no 
leilão e que tenha interesse na compra de animal(is) ou produto(s) 
comercializado(s) no evento, ou que comparecer como mero espectador.
1.7. Considera-se COMISSÃO DE COMPRA a comissão paga pelo 
comprador do(s) animal(is) produto(s) à EMPRESA LEILOEIRA I 
LEILOEIROS / OUTROS, que o valor será anunciado pelo leiloeiro no início 
do leilão, cujo percentual incidirá sobre o valor total de cada lote apregoado 
independentemente de defesa.
1.8. Considera-se COMISSÃO DE VENDA a comissão paga pelo 
proprietário do(s) animal(is)/produto(s) ao PROMOTOR DO 
EVENTOIEMPRESA LEILOEIRA.
1.9. Considera-se PRODUTO tudo que não seja semovente e que possa ser 
comercializado em leilão, tais como: embrião, sêmen, aspiração, óvulos, 
tratores, implementos agrícolas etc.
1.10. Considera-se LANCE DE DEFESA o lance ofertado pelo próprio 
proprietário do animal(is) ou produto(s), quando não alcançado o preço 
esperado por este junto ao leilão. Nesta hipótese, o proprietário será 
responsável pelo pagamento das comissões integrais, de compra e venda 
acima previstas.
1.11. Considera-se LOTE o grupo de animais ou o animal individualmente 
e/ou de produtos a serem colocados à venda através de leilão, devidamente 
identificado no catálogo.
1.12. Considera-se EMBRIÃO, o feto, assim tido com resultado útil da 
união do sêmen com o óvulo.
1.13. Considera-se OVÓCITO ou OÓCITO, o gameta feminino ou óvulo que, 
juntamente com o SÊMEN, é capaz de gerar um embrião.
1.14. Considera-se PRENHES a condição de uma receptora embrionária 
com a gestação da fêmea doadora.
1.15. Considera-se LIVRE ACASALAMENTO, quando o VENDEDOR 
oferece um embrião ou a barriga da fêmea doadora para ser fertilizada com 
o sêmem do reprodutor da escolha do COMPRADOR.
1.16. Considera-se DOAÇÃO à oferta gratuita de produto ou animal, ou 
ainda, de direitos, distinto(s) do(s) daquele(s) que inicialmente é(são) 
posto(s) à venda(s), mas a ele(s) se agregando, feita por vendedor ou 
terceiro, com fim de aumentar o interesse no bem ofertado.
1.17.  Considera-se FRETE LIVRE, o pagamento, custeado pelo 
VENDEDOR, de frete rodoviário, em rodovia asfaltada, referente à 
carga fechada de produtos (16 a 20 animais), ou qualquer outra norma 
previamente estabelecida e anunciada pelo Leiloeiro Rural no início 
do EVENTO, desde que os produtos sejam adquiridos por um mesmo 
COMPRADOR e sejam entregues em um único endereço, a ser indicado 
pelo COMPRADOR, dentro do Território Nacional.

1.18.  Considera-se FRETE SOLIDÁRIO, o pagamento por parte dos 
COMPRADORES, de frete rodoviário, referente a pontos de entrega pré-
estabelecidos em rotas especificas dentro do Território Nacional, sendo a 
entrega feita por transportadoras terceirizadas, eximindo a responsabilidade 
do vendedor e da empresa leiloeira. 
1.19.  Considera-se SEXAGEM a verificação do sexo do embrião, produto 
no ventre ou sêmen.
2. CADASTRO:
2.1 Todo aquele que pretenda apresentar lance no leilão deverá estar 
previamente cadastrado junto à EMPRESA LEILOEIRA, podendo 
encaminhar tal solicitação a esta com antecedência, para fins de análise e 
aprovação prévia dos cadastros. Nesta hipótese, o pedido de cadastramento 
importará em autorização automática à EMPRESA LEILOEIRA de consulta 
de informações do solicitante junto ao SERASA ou outros órgãos de 
proteção ao crédito.
2.2. A fim de dar o máximo de segurança aos negócios a serem realizados 
sob sua intermediação a EMPRESA LEILOEIRA disponibilizará aos 
convidados e participantes um escritório no local do evento, podendo o 
cadastro ser efetuado neste local. Nesta hipótese, toda compra efetuada 
pelo convidado ou participante ficará condicionada a liberação, posterior 
aprovação do cadastro, bem como aceitação pelo VENDEDOR. 
2.3. A EMPRESA LEILOEIRA poderá exigir do solicitante as seguintes 
informações acompanhadas dos documentos que lhe atestem veracidade: 
a) Nome completo; b) Estado civil; c) Propriedades; d) Endereço para 
encaminhamento de correspondência; e) Nome completo, de pelo menos 
uma pessoa, que terá autorização para recebimento de correspondência; f) 
Informações de idoneidade; g) Referências pessoais.
2.4.  Os dados cadastrais, objetos de análise pela EMPRESA LEILOEIRA, 
só terão valor se devidamente acompanhados dos documentos exigidos 
por ela, e deverão vir acompanhados de cópias reprográficas a serem 
arquivadas pela EPRESA LEILOEIRA.
2.5. As informações contidas no item 2.3, têm caráter imediato e valor por 
prazo indeterminado, valendo, assim, para todos os leilões posteriormente 
realizados sob a custódia da mesma EMPRESA LEILOEIRA ou empresas 
a ela coligadas.
2.6. Caberá ao solicitante informar à EMPRESA LEILOEIRA sobre alterações 
de qualquer dos dados do seu cadastro.
2.7. A qualquer tempo a EMPRESA LEILOEIRA poderá solicitar atualização 
de cadastro e documentos sob pena de ser vedada a participação do 
solicitante nos leilões até que a solicitação seja atendida.
2.8. A presença dos convidados ou participantes no leilão presencial 
ou virtual (transmitido por TV) em imediata autorização à EMPRESA 
LEILOEIRA em promover consultas sobre os mesmos junto ao SERASA ou 
outros órgãos de proteção ao crédito.
2.9. O VENDEDOR poderá exigir que o COMPRADOR apresente avalista de 
seu conhecimento, a seu exclusivo critério e aprovação.
2.10. Os empregados, e prestadores de serviços da EMPRESA LEILOEIRA 
não estão autorizados a avalizar ou endossar qualquer comprador junto 
ao leilão.
2.11. Será permitida a compra de animal(is)Iproduto(s) mediante 
procuração por Instrumento Público, a qual deverá ser específica para 
aquele evento e deverá conter o valor máximo autorizado pelo outorgante 
e desde que este possua cadastro aprovado junto à EMPRESA LEILOEIRA, 
que permanecerá com referida procuração.
2.12. A EMPRESA LEILOEIRA atua como intermediária das transações, 
sendo responsável pela organização e coordenação do evento, não se 
responsabilizando pelo inadimplemento do comprador, seja em relação 
ao valor do(s) produto(s)Ianimal(is) adquirido(s), seja em relação às 
comissões de compra. Portanto, cabe à VENDEDORA manifestar-se sobre 
o cadastro do comprador antes da assinatura do contrato de compra e 
venda.
3. DO LEILOEIRO E EMPRESA LEILOEIRA:
3.1 O leilão será realizado por um LEILOEIRO RURAL, devidamente inscrito 
na Federação de Agricultura, sendo que a venda será efetuada na batida do 
martelo, momento em que as partes, compradores e vendedores, estarão 
obrigados ao cumprimento do negócio fechado, exceto na hipótese de não 
aprovação do cadastro do comprador, na forma do item 02 supra.
3.2. O valor das comissões, tanto de compra como de venda, terá seu 
percentual anunciado pelo LEILOEIRO RURAL no inicio dos trabalhos.
3.3. Com a concordância expressa do VENDEDOR, poderá o LEILOEIRO 
RURAL, durante o leilão, promover as alterações das presentes normas, 
estabelecer outras regras, alterar as disposições do catálogo, de lotes 
ou condições de pagamento, instituir preços mínimos, sem direito de 
reclamação ou indenização por parte dos convidados ou participantes.
3.4. Qualquer alteração havida pelas partes, após a batida do martelo, 
sobretudo no tocante ao valor da transação, não interferirá no valor final 
das comissões (venda e compra) que terá, sempre, como base de cálculo, 
o valor da transação anunciada pelo LEILOEIRO pela batida do martelo. 
Ou seja, em sendo dado qualquer desconto, seja para pagamento à vista, 
seja para desconto progressivo em lotes sequenciais ou desconto de 
qualquer natureza concedida pelo VENDEDOR ao COMPRADOR, referida 
liberalidade não atingirá os honorários do leiloeiro e/ou EMPRESA 
LEILOEIRA.
3.5. O valor das comissões (compra e venda) é considerado devido logo 
após a concretização do negócio e seu pagamento será sempre à vista.
3.6. Os casos de lance de defesa são regidos pelo item 6.14.
3.7. O atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento de qualquer parcela, 
bem como da comissão, acarretará a mora do devedor, com acréscimo 
de juros de 1% ao mês, atualização monetária, cláusula penal de 20% e 
honorários advocatícios.
4.  DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O LEILÃO DE PRENHESES:
4.1. PRENHESES RECEPTORAS:
4.1.1. O VENDEDOR se obriga a entregar ao COMPRADOR a receptora 
devidamente fertilizada com o embrião objeto do lance, responsabilizando-

se por entregá-la em perfeitas condições físicas, com boa habilidade 
maternal, para bem criar o embrião.
4.1.2. A receptora é considerada como bem acessório ao embrião. Nesse 
compasso, a receptora é parte integrante do contrato de compromisso de 
compra e venda do embrião.
4.1.3. O VENDEDOR será responsável pela prenhes até a sua entrega ao 
COMPRADOR ou a pessoa por este indicado. O COMPRADOR, por sua 
vez, se compromete a mantê-Ia(s) sob as mesmas condições de manejo e 
trato, a fim de não prejudicar o desenvolvimento do embrião.
4.1.4. O COMPRADOR deverá comunicar imediatamente ao VENDEDOR 
em caso de óbito da receptora e/ou do embrião da “cria”, bem como de 
qualquer intercorrência que venha a surgir durante o período gestacional. 
Os prejuízos de eventual acontecimento serão apurados na proporção da 
responsabilidade de cada contratante.
4.1.5. O VENDEDOR não tem qualquer compromisso ou responsabilidade 
por eventual prenhes futura das fêmeas vendidas, já que a prenhes 
dependerá, dentre outros fatores, das condições de manejo e nutricionais 
às quais as fêmeas serão submetidas.
4.1.6. Todas as comprovações deverão ser feitas através de laudos de 
técnicos isentos elaborados por profissionais registrados junto ao
Conselho Regional de Medicina Veterinária.
4.2.    EMBRIÕES A SEREM COLETADOS
4.2.1. É de responsabilidade do VENDEDOR a coleta do embrião e sua 
transferência para a receptora, devendo obter sua prenhes no prazo máximo 
de 90 dias, a contar da data da assinatura do Contrato de Compra e Venda.
4.2.2 Findo o prazo referido no item anterior e não obtida a prenhes, o 
COMPRADOR poderá escolher embrião, de igual importância e valor, 
resultante de outro acasalamento para ser implantado na receptora.
4.3.    LIVRES ACASALAMENTOS
4.3.1. Nesta modalidade, o VENDEDOR oferece a fêmea doadora para ser 
fertilizada com sêmen do macho (reprodutor) da escolha do COMPRADOR. 
A fêmea permanece com o VENDEDOR durante o período gestacional.
4.3.2. O COMPRADOR tem o prazo máximo de 30 dias para enviar o sêmen 
do reprodutor escolhido, ou autorizar o VENDEDOR a utilizar sêmen de 
outro reprodutor escolhido pelo próprio VENDEDOR, sob as expensas do 
COMPRADOR.
4.3.3. Todas as despesas provenientes do transporte e aquisição de sêmen 
que porventura possam ocorrer, serão de inteira responsabilidade do 
COMPRADOR.
4.3.4. O COMPRADOR terá direito a apenas uma prenhes e não poderá 
escolher o sexo da cria, salvo disposição em contrário ou acordo firmado 
entre as partes.
4.3.5. O VENDEDOR garante ao COMPRADOR que a prenhes adquiridas 
venha a nascer com saúde, com garantia de receber RGN (registro geral de 
nascimento) e RGD (registro geral definitivo).
4.3.6. Caso a cria não preencha os requisitos mencionados no item 
anterior, deverá o VENDEDOR substituí-la. Caso não possua outra cria 
proveniente do mesmo acasalamento, poderá substituí-a por outra já 
nascida de igual categoria e valor, de comum acordo com o COMPRADOR.
4.4.    DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LEILÃO DE ASPIRAÇÂO
4.4.1. A coleta do ovócito será feita pela técnica de aspiração folicular via 
ultra-som, até que outra mais moderna venha a ser desenvolvida pela 
medicina veterinária.
4.4.2. A venda compreenderá todos os ovócitos presentes no útero da 
doadora no momento da aspiração, independentemente do numero que 
venha a ser aspirado.
4.4.3. A aspiração ocorrerá no prazo máximo de 30 dias após a realização 
do leilão, salvo disposição contratual em contrário.
4.4.4. Os processos de aspiração e fecundação, serão realizados por 
profissionais eleitos pelo VENDEDOR. O COMPRADOR, contudo, por si 
ou via representação, poderá acompanhar os processos, contanto que 
apresente manifestação expressa neste sentido.
4.4.5.  Salvo disposição contratual em contrário, o sêmen de fecundação 
será escolhido pelo COMPRADOR, às suas expensas, e sairá do seu banco 
de sêmen ou de qualquer outro disponível no mercado pecuário, devendo 
ser entregue ao VENDEDOR em até 15(quinze) dias após a realização do 
leilão.
4.4.6. O preço da compra e venda abrange o custo de implantação do 
embrião fecundado e a fêmea receptora do embrião.  Contudo, poderá 
o COMPRADOR escolher laboratório de sua preferência para fazer a 
implantação, bem como apresentar sua própria fêmea receptora, desde que 
comunique sua intenção ao VENDEDOR, em até 10 dias após realização 
do leilão. Nesta hipótese, o COMPRADOR deverá arcar com a diferença do 
preço cobrado pelo laboratório escolhido pelo VENDEDOR e com aqueles 
decorrentes do transporte da fêmea receptora de sua preferência.
4.4.7. A entrega da fêmea prenhe ocorrerá logo após a realização da 
sexagem dos animais.
4.4.8. Na hipótese do lance do leilão prever garantia de um número mínimo 
de crias com determinada característica (por exemplo, o sexo do animal), 
os processos de aspiração e fecundação serão repetidos quantas vezes for 
necessário para que se atinja aquele número.
4.3.6.1. Em qualquer das hipóteses previstas no item anterior, todas 
as despesas geradas serão suportadas pelo VENDEDOR, desde que 
devidamente comprovadas pelo COMPRADOR.
4.3.7. A cria será entregue por malha viária, podendo, ainda, o 
COMPRADOR retirá-la da propriedade do VENDEDOR. Em ambos os 
casos, o transporte será feito a expensas do COMPRADOR e sob sua 
responsabilidade.
5.     DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LEILÃO DE SEMEM
5.1.   O VENDEDOR responde pela qualidade do sêmen posto à venda
5.2. Todo lote de sêmen estará à disposição do COMPRADOR para ser 
retirado em local previamente estipulado e informado no leilão.
5.2.1.1. Nos casos em que a entrega do sêmen for feita por empresa de 
coleta, as despesas decorrentes deste procedimento correrão por conta e 

risco do COMPRADOR, salvo estipulação contrária por escrito, anunciada 
no leilão.
5.2.1.2. Quando o sêmen comercializado for do estoque particular do 
VENDEDOR, o COMPRADOR deverá providenciar botijão para o transporte, 
correndo por conta do COMPRADOR todo e qualquer risco.
5.2.1.3. Caso queira, poderá o COMPRADOR, no ato da retirada, testar 
a qualidade do sêmen adquirido, desde que o teste seja realizado por 
profissionais credenciados por uma das centrais de coleta do país.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA TODOS OS LEILÕES
6.1 O leiloeiro apregoará, no início do leilão e/ou no início de cada lote, o 
valor do lance que, multiplicado pelo número de parcelas determinadas, 
formará o preço total de venda e compra do(s) animal(is)/ produto(s). 
Também será informada a condição de cada venda, data de vencimento das 
parcelas, condições gerais do(s) produto(s) ou a(s) condição(ões) física(s) 
do(s) animal(is) referente a cada lote.
6.2. Outrossim, as especificações de cada lote constarão em editais 
apregoados no recinto ou em painel eletrônico, para os compradores 
presentes no recinto, e às margens inferiores e superiores da tela, para 
os compradores virtuais. Todas as informações inerentes ao catálogo 
são fornecidas pelos vendedores que assumem toda a responsabilidade 
pelas informações prestadas, eximindo desta forma a empresa leiloeira e 
leiloeiro.
6.2.1. Caso seja apregoado lote que possua dois ou mais animais, 
o valor do lance será por animal, sendo o valor total do lote o valor da 
parcela, multiplicado pelo número de animais do lote e de parcelas, salvo 
estipulação em contrário por escrito e/ou informada pelo leiloeiro no início 
do leilão.
6.3. A(s) parte(s) vendedora(s) declara(m) ser legítima(s) possuidora(s) 
e proprietária(s) do(s) animal(is) e/ou do(s) produto(s),  sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a legitimidade da propriedade do(s) mesmo(s),
6.4. Os leilões referentes a gado de elite (genética), embrião e sêmen serão 
realizados com CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO, que abrangerá, 
inclusive, as “crias” advindas destes.
6.5. Excetuando o disposto no item “2” deste Regulamento (aprovação 
de cadastro), as vendas efetuadas durante o leilão são irretratáveis e 
irrevogáveis, obrigando comprador e vendedor ao seu cumprimento, por 
si e por seus herdeiros ou sucessores,
6.6. Ainda que existente índice deflacionário divulgado pelo Governo 
Federal, os preços estabelecidos no leilão não serão alterados.
6.7. As transações dentro do estado estão isentas de ICMS. Qualquer 
incidência de impostos e taxas sobre transações fora do estado ou país, 
correrá por conta do COMPRADOR.
6.8. A participação de qualquer pessoa no leilão, seja COMPRADOR ou 
VENDEDOR, implicará na presunção de aceitação de todas as normas 
previstas neste Regulamento uma vez que lhe é dada a devida publicidade 
por: a) estar no átrio do local da realização do evento; b) constar no 
catálogo de leilão, devidamente distribuído em todas as mesas; c) ter sido 
anunciado pelo Sr. Leiloeiro antes do início dos trabalhos.
6.9. Compradores domiciliados fora do país deverão informar-se no 
escritório sobre as condições que regem a compra e venda que, neste caso, 
somente se operará com o pagamento à vista, em moeda corrente do país, 
no ato do negócio.
6.10. Salvo se estabelecido de forma diversa, por escrito e antes do leilão, o 
COMPRADOR será responsável pelo pagamento da comissão de compra, 
a qual recai sobre o valor do lote no momento da batida do martelo, em 
favor da EMPRESA LEILOEIRA/ LEILOEIROS / OUTROS, na forma dos itens 
3.2 e 3.4.
6.11. Salvo se estabelecido de forma diversa, por escrito e antes do leilão, 
o VENDEDOR será responsável pelo pagamento da comissão de venda, 
a qual recai sobre o valor do lote no momento da batida do martelo, em 
favor do PROMOTOR DO EVENTO / EMPRESA LEILOEIRA/ LEILOEIROS/ 
OUTROS, na forma dos itens 3.2 e 3.4.
6.12. As taxas do leilão, assim como as comissões de compra e venda 
são irrevogáveis e irretratáveis. Eventuais alterações e/ou desfazimento 
do negócio  pelas  partes  após  o arremate  não  desobrigará  
COMPRADOR(ES)  e VENDEDOR(ES)  para  com suas  comissões  em  
relação  à EMPRESA LEILOEIRA/ LEILOEIROS/ OUTROS.
6.13. Em caso de pagamento à vista das parcelas de compra, o desconto 
poderá ser concedido pelo vendedor, mas tal desconto não recairá sobre as 
comissões em favor da EMPRESA LEILOEIRA/ OUTROS.
6.14. No lance de defesa, conforme definição do item 1.10 deste 
regulamento, o proprietário do animal será responsável pelo pagamento 
das comissões de compra e venda em favor do PROMOTOR DO EVENTO / 
EMPRESA LEILOEIRA/ LEILOEIROS/ OUTROS, que serão calculadas sobre 
o valor do LANCE DE DEFESA.
6.15. Não serão aceitos pagamentos das parcelas vencíveis no ato da 
compra com cheques de terceiros.
6.16. Todos os pagamentos efetuados em cheque somente serão 
considerados quitados com a respectiva compensação.
6.17. Os catálogos do leilão são de responsabilidade dos vendedores, não 
sendo a EMPRESA LEILOEIRA responsável por eventuais erros constantes 
nestes, os quais poderão ser retificados pelo leiloeiro.
6.18. Quando da batida do martelo, se os lances forem simultâneos entre 
dois compradores, o leiloeiro pedirá o retorno do(s) animal(is) à pista e 
reiniciará a venda do(s) mesmo(s), a partir do lance em questão, para o 
desempate.
6.19. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, o(s) animal(ais) 
colocado(s) a leilão estar(em) saudável(eis), com toda documentação 
sanitária atualizada, bem como a sua guarda, manutenção e segurança, 
durante o tempo em que se mantiver(em) no local do leilão, seja no 
estábulo, em trânsito ou enquanto estiverem sendo exibidos na pista, até 
o momento da batida do martelo, passando então tais responsabilidades a 
serem exclusivas do COMPRADOR, não restando à EMPRESA LEILOEIRA 
nenhum ônus sobre os itens retro mencionados, bem como em caso 

de acidente e danos que, eventualmente, venha(m) a ocorrer com o(s) 
animal(is).
6.20. Será de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR o pagamento 
do frete para transporte do(s) animal(is) arrematado(s), salvo estipulação 
em contrário.
6.21. No caso de comercialização efetuada através de canal fechado de 
televisão, o VENDEDOR somente liberará o(s) animal(is) quando tiver em 
sua posse a respectiva documentação de venda, devidamente assinada 
pelo COMPRADOR, eximindo a EMPRESA LEILOEIRA de qualquer 
responsabilidade se a presente cláusula não for cumprida.
7.  DA AUTORIZAÇÃO DE USO DO NOME, IMAGEM E VOZ DOS 
PRESENTES AO LEILÃO
7.1. A entrada da pessoa no recinto do leilão importará na presunção em 
favor da EMPRESA LEILOEIRA e do PROMOTOR DO EVENTO, sem ônus 
a estes, ao uso de seus NOMES, IMAGENS e SOM durante a realização 
do evento, bem como após a ocorrência deste para fins de divulgação do 
resultado final alcançado. Autorizam, também, a divulgação em periódicos 
e em site de todas as informações referentes ao leilão, tais como: nome do 
comprador, do vendedor, do animal ou produto comercializado e o valor 
efetivo da transação. Finalmente, fica autorizada a gravação de todas as 
imagens do leilão e dos participantes, bem como a transmissão ao vivo 
destas por canal fechado de televisão e, ainda, a divulgação de fotos em 
periódicos e em site próprio da EMPRESA LEILOEIRA.
8. DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM LANCE NO 
RECINTO
8.1. Ao final da venda de cada lote a EMPRESA LEILOEIRA promoverá 
a emissão do contrato de compromisso de compra e venda, bem como 
das NOTAS PROMISSÓRIAS RURAIS referentes a cada lote do LEILÃO, as 
quais serão assinadas imediatamente pelo VENDEDOR e COMPRADOR. 
O VENDEDOR e a EMPRESA LEILOEIRA/LEILOEIROS/OUTROS deverão 
emitir em até 5(cinco) dias contados da realização do leilão as notas 
fiscais referentes às vendas e a nota fiscal da comissão de compra, 
respectivamente.
8.2. Ficam fazendo parte integrante do contrato Compromisso de compra 
e venda apresentado pelo VENDEDOR: (i) todas as regras constantes neste 
regulamento, e (ii) outras regras que forem anunciadas pelo leiloeiro 
durante o leilão.
9. DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM LANCE 
VIRTUAL
9.1. Dado o lance e batido o martelo considerar-se-á aceita a proposta com 
o anúncio do COMPRADOR pelo leiloeiro.
9.2. Com efeito, as partes reger-se-ão por normas gerais constantes neste 
Regulamento do Leilão bem como por Contrato de Compromisso de 
Compra e Venda. Integram o contrato Compromisso de compra e venda: 
(i) todas as regras constantes neste regulamento, e (ii) outras regras que 
forem anunciadas pelo leiloeiro durante o leilão.
9.3. Fica a EMPRESA LEILOEIRA obrigada a, no prazo máximo de 05 dias 
da realização do leilão, remeter 03 vias do Contrato de Compromisso 
de Compra e Venda de Animal/Produto, acompanhada das NOTAS 
PROMISSORIAS RURAIS, ao endereço cadastral do COMPRADOR.
9.4. O contrato de compromisso de compra e venda será considerado 
formalizado após entrega no endereço cadastral do COMPRADOR, 
devidamente comprovada por AR, independente do recebimento da 
correspondência, já que o COMPRADOR é responsável por manter seu 
cadastro atualizado junto a EMPRESA LEILOEIRA.
9.5. Recebida a correspondência enviada com Aviso de recebimento, 
contendo as 03 vias do contrato e as Notas Promissórias Rurais, o 
Comprador deverá reter sua via do Contrato, postar sua assinatura nas 
demais vias (EMPRESA LEILOEIRA e VENDEDOR), bem como no corpo 
das Notas Promissórias, devendo reconhecer firma das assinaturas e 
fazer a remessa das vias branca e verde, além das Notas Promissórias, 
ao endereço da EMPRESA LEILOEIRA, em até 10 dias contados do 
recebimento da correspondência.
9.5.1 Decorrido o prazo previsto no item anterior, correrão por conta do 
COMPRADOR todos os custos de manutenção dos animais / produto 
objetos do Compromisso de Compra e Venda.
9.6. Sob a égide das leis cíveis e criminais, o COMPRADOR será o 
único responsável pelas assinaturas lançadas nos documentos que Ihe é 
encaminhado bem como sobre suas informações cadastrais.
10.   DO CONTRATO ACESSÓRIO DE DOAÇÃO
10.1. Fica facultado ao(s) vendedor(es) no(s) lote(s) a ser(em) apregoado(s) 
fazer(em) doação(ões), sendo esta(s) doação(ões)instrumentalizada(s) 
da(s) seguinte(s) forma(s):
10.1.1. Na(s) doação(ões) feita(s) pelo(s) próprio(s) VENDEDOR, a(s) 
descrição(ões) da(s) doação(ões) constará(ão) no rosto do contrato de 
compromisso de compra e venda de animal/produto. Nesse caso, aplicar-
se-ão à(s) doação(ões), as cláusulas aplicáveis ao(s) bem(ns) principal(is) 
leiloado(s), exceto no que tange ao frete, cujas condições serão informadas  
pelo leiloeiro.
10.1.2 Caso o fruto da(s) doação(ões) mencionada(s) no rosto do 
contrato de compromisso de compra e venda, tenha se dado por 
oferta de produtor(es) ou VENDEDOR distinto(s) da venda principal, 
será(ão) firmado(s) entre as partes um contrato de doação acessório ao 
contrato principal, contendo a(s) cláusula(s) e a(s) descrição(ões) da(s) 
doação(ões), ficando a cargo do(s) doador(es) a responsabilidade pela 
entrega, bem como pela qualidade do(s) animal(is) e/ou produto(s) 
doado(s).
11.   FORO DE ELEIÇÃO
11.1. Fica eleito o foro da cidade de São Paulo para dirimir qualquer 
dúvida oriunda deste regulamento com relação à Empresa Organizadora e 
Promotora do Evento SC Promoções e Eventos Ltda (Leilonorte).

São Paulo-SP, 04 de Junho de 2015.
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