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TAC
TAC

ORIGINAL DE SANTA LÚCIa
DIOR DO PORTO AZUL

ELFO DO PORTO 
AZUL

Venda de cobertura de um dos mais 
destacados reprodutores de marcha picada 
da raça, simplesmente um ícone do moderno 
cavalo de sela Mangalarga Marchador, 
Grande Campeão Nacional Adulto da Raça, 
Campeão dos Campeões Nacional de Marcha 
Picada e produtor de Grandes Campeões 
Nacionais. Cavalo que dispensa maiores 
apresentações, lindo, marchador, de pelagem 
preta e filho do emérito reprodutor Haity 
Caxambuense em Samira do Porto Azul.

HAITY CAXAMBUENSE

SAMIRA DO PORTO AZUL

Cobertura Unitária

Vendedor:
HARAS GTS

Elfo foi CAMPEÃO DOS CAMPEÕES E GRANDE DA RAÇA em todas as exposições que participou e a nos últimos QUATRO ANOS, ele tem sido classificado 
como o melhor reprodutor no ranking nacional de marcha picada.
-Campeão Progênie Pai - Fenagro Salvador/BA 2016  
-Campeão Progênie Pai - BH/MG 2014
-Campeão Progênie Pai - BH/MG 2013
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ALEGRE DA TODAy
MILTÔNIA DO M.D. BIANCA

HEMISFÉRIO DO CARTEL
LAPETIT DOURADO S.M.

JEQUITIBA 
RHEAL 

Cavalaço!!!
Oportunidade única de adquirir pacote de 
cobertura do Grande Campeão da Raça 2016, 
Jequitiba Rheal. Um dos cavalos mais completos 
da atualidade, de pelagem pampa de preto e sem 
dúvida serve para refrescar as genéticas atuais 
da boa marcha picada.

ROBALO DA TODAY

FADA RHEAL

Cobertura Unitária

Vendedor:
FAZEnDA SALTO BOA VISTA

Campeão Adulto da Raça - BH/MG 2016
Campeão Adulto Marchador Ideal - BH/MG 2016
Campeão Adulto Cavalo Sênior Categoria e Marcha - BH/MG 2016
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LARANTE D.M.O.
JASMIM DA ABAETÉ

HARGUS ZAVIN
GEMA DO ACARÁ

JUBILEU DA 
PIPOCA

Reserv. Campeão Progênie Pai Marchador Ideal - BH/MG 2013
Campeão Cavalo Adulto - BH/MG 2010

Campeão Cavalo Adulto de Marcha - BH/MG 2010
Campeão Cavalo - BH/MG 2009

Campeão Cavalo  de Marcha - BH/MG 2009

Garanhão que vem se firmando cada vez mais 
com um dos maiores reprodutores do país, com 
diversos filhos campeões em pista, esse é o 
JUBILEU DA PIPOCA.Reprodutor que em seu 
tempo de pistas, sagrou-se 10 vezes Campeão 
Nacional, além de Campeão Brasileiro de 
Marcha.

DITADOR DA PIPOCA

HARGUS MONALIZA

Cobertura Unitária

Vendedor:
HARAS LOUISE

Res. Campeão Adulto da Raça - BH/MG 2009
Campeão Cavalo Jovem - BH/MG 2008

Campeão Cavalo Jovem de Marcha - BH/MG 2008
Res. Campeão Cavalo Júnior - BH/MG 2007

Res. Campeão Cavalo Júnior De Marcha - BH/MG 2007
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HAITY CAXAMBUENSE x SAMIRA DO PORTO AZUL SEIKO L.J. x DESTAQUE HONRA

DEBOCHE DO GRUNADO x MAJESTADE CAXAMBUENSE ALADIN MAPA x FAFÁ A.A.

EMBRIÃO POR EMBLEMA EAO 

ALEGRIA DO nAJ BRASA JEA

Reserv. Campeã Égua Adulta Categoria
Exporural Salvador/BA 2016

Das mais belas filhas do Elfo do Porto Azul, Alegria do Naj hoje se 
enquadra no seleto time de doadoras do Haras Caraíbas, égua linda, bem 
marchada e natural de marcha picada, sem dúvida esse acasalamento 
com Emblema EAO, vem para produzir animais de ponta.

Oportunidade única que o Haras Caraíbas disponibiliza para o leilão 
Universo da Marcha Picada. Embrião da sensacional Brasa Jea, assim 
podemos descrever essa grande doadora, filha do Original do Passo Fino, 
portanto irmã do Grande Campeão Nacional 2014, Jogo do Malboro, na 
doadora número 1 da raça, Brasa da Encruzilhada. Acasalada com o 
renomado Emblema EAO, pai de diversos campeões em pista!!!

Produção:
-Disputa JEA  -Maraba Kacau  -Maraba Loba

ELFO DO PORTO AZUL ORIGINAL DO PASSO FINO

EVA DO BERRO D’ÁGUA BRASA DA ENCRUZILHADA

Embrião Embrião

Vendedor:
HARAS CARAÍBAS
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A

B

MARAGATO L.J.
NARCEJA L.J.

RETALHO DO PORTO
OLARIA DA LAPINHA

EMBRIÃO POR ESTAnCIA ARCO IRIS ABOIO 

EMBRIÃO POR SEU CHICO TAnDY

CABIUnA DA 
LAPInHA - 50%

Produçao:
Alegria Boa Terra

Bem Vinda do Calvert
Cabiuna VB

Cachaça VB da Pimenteira
Conquista VB

Contrô VB

Elfo Brauna Preta
Etna da Boa Terra

Impossível da Boa Terra
Lambada das Caraíbas

Quilate da Riocon
Ternura da Riocon
Tesouro da Riocon

Tiara da Riocon
Trovoada da Riocon
Turquesa da Riocon
Uiraúna TE de Majú

Vidente da Riocon

PASSO PRETO DO MONTE SANTO

SAUDADE DA LAPINHA

Embrião

Vendedor:
HARAS VB

Para Tudo Leilão!!! Esse é o sonho de consumo de qualquer criador de Marcha Picada.  50% do Embriao de uma 
das éguas mais premiadas  do Brasil. Cabiúna foi 7 vezes campeã Nacional de Marcha e/ou CBM e já possui 
sua produção comprovada,  com vários filhos campeões regionais e nacionais !! Na batida do Martelo vc poderá 
escolher 50% de um dos dois embriões. Os reprodutores dispensam comentários.... Estancia Arco-íris Aboio já foi 
grande  Campeão Nacional da Raça e Seu Chico Tandy é o atual Campeão Brasileiro de Marcha, ambos vem se 
destacando também na produção!!  É tiro certeiro meus amigos!!
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ORGULHO DE SANTA LÚCIA
ITACOATIARA ASPA

QUO-VADIS DE SAN FRANCISCO
LAYKA DA KITANDA

EMBRIÃO POR ELFO DO PORTO AZUL

EMBRIÃO POR MARECHAL DO SAUIPE

LUMA DO RIO 
MUTUM

Produção:
Realidade Beira Rio

Realidade Dançarino
Realidade Luna

Realidade Mickey

O que esperar do cruzamento do fenômeno Elfo com a 4ª melhor matriz de 
marcha picada do Brasil  ranking 2016?

Cruzamento comprovado e consagrado na pistas como, a super Realidade Violeta, 
Realidade Vida, e as promessas Realidade Violetinha, Realidade Beira Rio, 
Realidade Dançarino e Realidade Mickey.

TOGO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

SUMARÉ ELEGÂNCIA

Embrião

Vendedor:
HARAS REALIDADE

Realidade Negreiro
Realidade Ogum

Realidade Que Linda
Realidade Tudo Bem
Realidade Universo

Realidade Vida
Realidade Violeta

Realidade Violetinha

A

B
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TAC
TAC

ITAQUI NINJA
XICA DA ESPERANÇA

15/01/2011
Fêmea

Seu pai Haity Caxambuense

Sua mãe, Prenda Luxor

BEATA 
DO ZEL

Belissima égua alazã, filha da lenda viva Haity Caxambuense e sem dúvida vai somar em 
qualquer plantel do país. Égua bem marchada, que segue coberta pelo garanhão Campeão 

Nacional de Marcha Picada, Hebreu do Circulo D

HAITY CAXAMBUENSE

PRENDA LUXOR

Vendedor:
HARAS BOA nOVA



08

HAITY CAXAMBUENSE
SAMIRA DO PORTO AZUL

CATUNI TÓQUIO
REALEZA DE PARANAMBUCO

02/10/2015 
Fêmea

Seu pai, Elfo do Porto Azul

Seu avô, Haity Caxambuense

BEnDITA 
GTS

Uma das poucas oportunidades de se adquirir uma futura campeã em pistas, filha do 
garanhão nº 1 da raça, Elfo do Porto Azul.

Potra para quem aposta em títulos no futuro.

ELFO DO PORTO AZUL

SOBERANA DO IMPERADOR

Vendedor:
HARAS GTS
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TRUC DO MORRO GRANDE
FADA KAVEI

OGAN KAVEI
PROEZA KAVEI

16/09/2012 
Fêmea

Seu avô, Truc do Morro Grande

Cantiga Kavei

CAnTIGA 
KAVEI - 50%

Atenção Leilão!!! Campeã de Marcha e Categoria em Salvador  !!  Raridade no Pregão!!  
Eguaça!! Linda e de linhagem sul Mineira !! Cantiga é fechada na genética Morro Grande e 
herdou  toda qualidade de Marcha deste tradicional criatório. Oportunidade de adquiri 50% 

das cotas de uma das éguas mais Marchadeira e bonita deste Leilão!!
Campeã Égua Marcha - Exporural Salvador/BA 2016

Reserv. Campeã Adulto Égua Categoria - Exporural/BA 2016

NETUNO KAVEI

UBATUBA KAVEI

Vendedores:
HARAS BOA FEIRA
HARAS REALIDADE
HARAS VB
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TAC
TAC

ÉRCULES A.J.
GARDÊNIA V.2

28/01/2008
Fêmea

Seu pai Kalifa da Cachoeira

Capitu da Cachoeira

CAPITU DA 
CACHOEIRA - 50%

Produção:
-Alteza da Sempre Viva  -Fúria do Cinco E  -Gavea Rio das Pombas  -Ginga Rio das Pombas  

-Jujuba do Icatú  -Tentação da Boa Nova  -Zaíra da Boa Nova

KALIFA DA CACHOEIRA

FLORA FREE 

Vendedor:
HARAS BOA nOVA

LINDA!!!
Um dos destaques desse leilão, disponibilizado pelo Haras Boa Nova, égua com produção já 

comprovada, que deixa no haras uma filha reserva absoluta para integrar o time de pistas do vitorioso 
criatório de nosso amigo Luciano Magnavita.



11

TUPI DA OGAR
JAZIDA J.B.R.

QUARTZO DA ESCADINHA
BIMBA BARONESA

10/11/2008 
Fêmea

Prenhez do Pé de Ouro da Riocon 

CARIOCA 
DITOn

Égua que vem da boa base da marcha picada, descendente do Quartzo da Escadinha, 
garanhão que fez história na raça Mangalarga Marchador com suas filhas.

Seu pai, Japão EAO, é um filho do Tupi da Ogar, portanto, 
irmão da Grande Campeã Nacional da Raça, Naja da Riocon.

Segue com prenhez do garanhão Campeão Nacional, Pé de Ouro da Riocon.

Produção: Boneca da Bizzon

JAPÃO E.A.O.

BIMBA REQUINTADA

Vendedor:
HARAS 2B
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LARANTE D.M.O.
QUILHA DO MONTE SANTO

PASSO PRETO DO MONTE SANTO
SAUDADE DA LAPINHA

07/10/2015 
Fêmea

COnQUISTA VB 
50%

Potraça!!! Linda, imponente e Marchadeira!! Conquista é uma filha da 7 vezes campeã 
Nacional e/ou CBM  Cabiúna da Lapinha, com o campeão Nacional da Raça Kamikase  EAO.  
Essa é diferente!! Morfologia impecável!!  Seu nome já diz tudo!! É comprá-la e começar a 

se acostumar  com as conquistas!! 

KAMIKAZE E.A.O.

CABIÚNA DA LAPINHA

Vendedor:
HARAS VB

Sua mãe, Cabiuna da Lapinha

Conquista VB
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TURISTA DE SANTA LÚCIA
FANTAZIA H.D.

FARAÓ F.K
HANNA DO MARFIM

22/08/2013 
Fêmea

Seu pai Quilometro HD

Seu avô, Faraó FK

DUQUESA DO 
AVEnA - 50%

Égua júnior em início de doma, com grande potencial para pistas. Linda e muito marchada, 
essa sem dúvida vem para brigar na frente. Filha do Bi-Campeão Nacional e produtor de 

campeões em pistas, Quilometro HD.

QUILOMETRO H.D.

TEORIA DO VALE AZUL

Vendedor:
HARAS AVEnA
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LAMPEÃO HO
ESCUNA DA PIPOCA

ÉBANO BOA FEIRA
TIMBAÚ RIVIERA

01/04/2011 
Fêmea

Seu pai Jongo da Pipoca

Seu avô, Lempeão HO

ESMERALDA DA PEDRA 
FERRADA - 50%

É CAMPEÃ NACIONAL!!!
Uma das éguas que encantou a Gameleira em 2016, literalmente a venda no Leilão Universo da 

Marcha Picada. Oportunidade exclusiva de adquirir 50% de uma das éguas mais cobiçadas do 
momento! Genética de campeões, filha do Campeão Nacional Jongo da Pipoca, 

portanto, neta do lendário Lampeão HO. Campeã Égua Júnior Maior de Marcha - BH/MG 2016

Produção: Joia Pedra Ferrada Marins

JONGO DA PIPOCA

CRISTAL BOA FEIRA

Vendedor:
HARAS MARInS
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ALEGRE DA TODAY
FANFARRA DA TODAY

ACAIÁ DA SELVA MORENA
FACEIRA N.

26/09/2012 
Fêmea

Seu pai Radio da Today

Seu avô Acaiá da Selva Morena

ESPOLETA DOS 5M 
50%

É PISTA!!!
Égua júnior com grande potencial para disputar as mais pesadas pistas do país.

Égua que além da sua morfologia diferença, apresenta uma movimentação avante e atual.
Animal sem dúvida, para atender aos mais exigentes dos criadores.

RADIO DA TODAY

BAGUNÇA DOS 5M

Vendedor:
HARAS ILHA BELA
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RINGO DO CÍRCULO D
SERENATA DO CÍRCULO D

RINGO DO CÍRCULO D
QUERIDA DO CÍRCULO D

25/08/2009 
Fêmea

Seu pai, Zinabre do Circulo D

Seu avô, Ringo do Circulo D

ESPORTIVA DO 
CIRCULO D

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!

Campeã Égua Adulta - Itabuna/BA 2015
Reserv. Camp. das Campeãs Marcha - Ibabuna/BA 2015

Reserv. Campeã Égua - Vitoria da Conquista/BA 2014

ZINABRE DO CÍRCULO D

ARAPONGA DO CÍRCULO D

Vendedores:
HARAS IPECA / HARAS BOA nOVA
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HAITY CAXAMBUENSE
SAMIRA DO PORTO AZUL

FAVACHO ÚNICO
ITA DO FAROL

28/03/2011 
Fêmea

Seu pai, Elfo do Porto Azul

Hidráulica JFS

HIDRÁULICA JFS 
50%

Oportunidade de adquirir uma égua já consagrada em pistas com diversas premiações, filha 
do nº 1 da raça, Elfo do Porto Azul em égua filha do Favacho Único, acasalamento hoje mais 

consagrado dentro da marcha picada.
Reserv. Campeã Égua - Guanambi/BA 2016

ELFO DO PORTO AZUL

ONDINA DO FAROL

Vendedor:
HARAS IPECA
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NOBRE DE SANTA LÚCIA
HERA DO CARDEAL

NÁUTICO A.J.
ORQUÍDEA GUERREIRO

23/11/2012 
Fêmea

Seu pai, Estância Arco Iris Aboio

Seu avô, nobre de Santa Lúcia

HORTELÃ 
GUERREIRO - 50%

Égua linda, feminina e muito marchadeira que o Haras Beira Rio disponibiliza a este remate!! Filha do 
Grande Campeão Nacional Adulto da Raça e Res. Campeão dos Campeões Nacional de Marcha, Estância 

Arco Íris ABOIO, a Hortelã reúne as características de seu pai, sendo um animal de excelente média, tanto 
morfologicamente, como nos quesitos marcha e funcionalidade! Em sua curta carreira de pistas já sagrou-se:

- Campeã Égua Junior de Marcha Picada - Três Corações/MG
- Res. Campeã Égua Junior - Três Corações/MG

- Res. Campeã Égua Junior de Marcha Picada - Porto Feliz/SP
- Res. Campeã Égua Junior de Marcha Picada - Tietê/SP

ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ABOIO

ZANDA GUERREIRO

Vendedores:
HARAS BEIRA RIO
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QUARTZO DA ESCADINHA
ENGRACADINHA VERDES PRADOS

IMPALA DO FAROL
CÓRDOBA DO TAQUIPÉ

26/10/2010 
Fêmea

Seu avô, Quartzo da Escadinha

Jacuricy do Alto Alegre

JACURICY DO ALTO 
ALEGRE - 50% ou 100%

Sangue de Quartzo da Escadinha e da principal doadora do Haras Verdes Prados, 
Engraçadinha Verdes Prados. Egua castanha, de porte avantajado, linda, top de marcha 

picada e com grande potencial para brilhar nas pistas. Deixa em nosso Haras 3 potras e um 
potro.  Mais um destaque deste Leilão. 

Produção:  Bondosa Boa Feira

NOBRE VERDES PRADOS

ÁGATA DO ALTO ALEGRE

Vendedor:
HARAS BOA FEIRA
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RINGO DO CÍRCULO D
PAULISTA DO CÍRCULO D

RINGO D2
TILA DE XANADU

05/02/2013
Fêmea

Seu pai, Ximango do Circulo D

Jóia Rara do Principado

JÓIA RARA DO 
PRInCIPADO

Quem tem genética é ela!! Uma filha do Chimango do Círculo D na Copa D2!! Eguassa linda 
e muito boa de Marcha!! Olhem a nobreza e o estilo do andamento deste animal!! Joia Rara 
encantou  a todos que tiveram o prazer de montá-la. Muito boa de sela e de  temperamento.  

Uma dos destaques deste Pregão.  Segue com prenhes confirmada   do várias vezes Campeão 
Nacional Querubim da Boa Nova!! Lote extra minha gente!!

XIMANGO DO CÍRCULO D

COPA D2

Vendedor:
HARAS VB
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ARAXÁ DA VILA SANTANA
HARGUS MONALIZA

EXPOENTE DA J.B.R.
BABEL DA PIPOCA

01/01/2006 
Fêmea

Sua filha, Realidade Linda Lara

Lagoa da Pipoca

LAGOA DA PIPOCA 
50% ou 100%

Genética extra de Herdade Nero e Torpedo de Santa Lúcia . Uma de nossas principais 
doadoras no trabalho de marcha picada que disponibilizamos para este Leilão .Lagoa é 

doadora de genética rara, mãe de CAMPEÃ REALIDADE LINDA LARA, linda, estruturadae 
extra de marcha. 

Produção: Bravo Boa Feira  -Celeste Boa Feira  -Realidade Linda Lara  -Unica Boa Feira

HABIB DA PIPOCA

FUMAÇA DA PIPOCA

Vendedor:
HARAS BOA FEIRA
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SABIA DA LENDA
QUERIDA KAVEI

DIAMANTE DO PORTO NOVO
BALIZA GJ

30/11/2013 
Fêmea

Seu avô, Sabiá da Lenda

Lorena FJD

LOREnA FJD
50%

Égua  Junior  extra !! Genuína  de Marcha Picada!! Carrega na sua  genealogia a Genética  
Lobos l!!  Lorena consegue aliar um gesto extremante natural ao diagrama de Marcha 

diferenciado!!   Oportunidade de ficar sócio do Haras VB e participar das futuras conquistas!

CATALÃO DA TRILHA REAL

DENÚNCIA J DIAS

Vendedor:
HARAS VB
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ORGULHO DE SANTA LÚCIA
ITACOATIARA ASPA

QUO-VADIS DE SAN FRANCISCO
LAYKA DA KITANDA

14/03/2002 
Fêmea

Sua filha, Realidade Vida

Sua filha, Realidade Violeta

LUMA DO RIO 
MUTUM - 50%

TOGO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

SUMARÉ ELEGÂNCIA

Vendedor:
HARAS REALIDADE

Doadora de embriões!!!
O que falar da 4a melhor matriz do Brasil de marcha picada, ranking 2016! Possuidora do gene da marcha, assim a 

consideramos no haras. Embora tordilha, a Luma produz muitos animais de pelagens. Destaque  para, super  Realidade 
Violeta (reservada grande campeã nacional da marcha picada BH 2016) , a campeoníssima Realidade Vida, dentre outros 

como Realidade Dançarino (em Condomínio com Haras NBC), Realidade Mickey, Realidade Violetinha, Realidade Beira Rio, 
Realidade Que Linda e Realidade Luna (potra presente neste remate). 

Produção: Realidade Beira Rio  -Realidade Dançarino  -Realidade Luna  -Realidade Mickey  
-Realidade Negreiro  -Realidade Ogum  -Realidade Que Linda  -Realidade Tudo Bem  

-Realidade Universo  -Realidade Vida  -Realidade Violeta  -Realidade Violetinha
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PALHAÇO DE ITUVERAVA
ITUANA DE ALTINÓPOLIS

BEIJO J.B.
ESPUMA J.B.

21/04/2010 
Macho

Marfim Boa Feira

Sua filha, Ciranda Boa Feira

MARFIM BOA FEIRA 
50%

Cavalo campeoníssimo em pistas, destacando Campeão de Marcha Picada Cavalo Adulto,Exporural/16, 
Campeão Cavalo Adulto Marcha Picada, Exporural/16, Reservado Campeão Cavalo Adulto de Marcha 
Picada ,Expofeira/16. Sangue do Palhaço e Beijo JB, com produção comprovada de marcha picada em 

nossoHaras e em condições de brigar forte nas melhores pistas do Pais. 
Já classificado para a NACIONAL e umas melhores oportunidades deste Leilão.
Reserv. Campeão Cavalo Sênior e Adulto - Expofeira Feira de Santana/BA 2016

Campeão Cavalo Adulto - Exporural Salvador/BA 2016

ELO KAFÉ DA NOVA

PROMESSA JB

Vendedor:
HARAS BOA FEIRA
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TRAITUBA BRINQUEDO
TRAITUBA DELICADEZA

DESAFIO DO TREVO
DÚVIDA DO VALE DA PRATA

08/02/2010
Fêmea

MOnALISA SG 
50%

Ela foi 1º prêmio no CBM 2016!! Eguassa do time de Pista do Haras GTS, 
7º melhor expositor do Ranking Nacional da ABCCMM. Genética consistente aliada a uma 

Marcha Picada muito equilibrada e diagramada!!
Lote de destaque deste remate!!  

TRAITUBA ESPELHO

DONZELA CANNYON

Vendedor:
HARAS GTS
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HAITY CAXAMBUENSE
SAMIRA DO PORTO AZUL

BRINQUEDO DO PORTO AZUL
CACHOEIRA ALEGRE OPALINA

31/08/2011 
Fêmea

Seu pai, Elfo do Porto Azul

Seu avô, Haity Caxambuense

nAJA DO MI
50%

Ela encantou a todos na última Nacional, foi unanimidade entre os juízes de Marcha!! Todos 
deram ela campeã!! Seu nome ecoou nos quatros cantos da Gameleira!!! Naja do Mi foi Campeã 
de Marcha e Categoria na Última Nacional, sendo 1º de Marcha e 1º de morfologia!! Raridade em 

pregões!!   Oportunidade de levar pra casa a uma das melhores éguas do Brasil!!
Campeã Égua Adulta Categoria - BH/MG 2016

Campeã Égua Adulta Marcha - BH/MG 2016

ELFO DO PORTO AZUL

CACHOEIRA ALEGRE QUEBEC

Vendedores:
HARAS nAJ / HARAS VB
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LANDAU DO CADUCEU
GALERA DA BELA OLINDA

DITADOR HERANÇA SM
ORQUESTRA DE SÃO FRANCISCO

26/02/2013
Fêmea

Seu pai, Retalho da Caduceu

nATUREZA DO 
SALTO BOA VISTA

Égua jovem, já premiada em pistas na marcha picada, fechada na linhagem “53”de onde tem 
surgido diversos campeões nacionais. Animal para quem busca acasalamento de sucesso 

hoje dentro da marcha picada.
Reserv. Campeã Égua Júnior - Brusque/SC 2016

RETALHO DA CADUCEU

BOÊMIA DAS ÁGUAS JM 

Vendedor:
FAZEnDA SALTO DA BOA VISTA
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GATURAMO HO
GALILÉIA HO

DITADOR DA PIPOCA
IMAGEM DA AQUITÂNIA

07/12/2008 
Macho

Seu pai, Lampeão HO

Seu irmão próprio Mussum da Riocon

nInJA DA 
RIOCOn - 50%

Excepcional Reprodutor campeão de Pista!!  Filho do Lampião HO e  irmão inteiro do campeão Nacional  
Mussum  da Riocon! Ninja tem impressionado a todos pela sua produção nos Haras VB e Itaparica. Ninja 

possui diversos filhos campeões de Pista e classificados pra Nacional. Ele vem imprimido na sua prole uma 
morfologia nobre com muita ossatura e uma Marcha muito  Diagramada, equilibrada  e avante!!  

Grande negócio pra quem quer fazer um trabalho certeiro na Marcha Picada.
Campeão Cavalo Júnior Marcha - Vitoria da Conquista/BA 2012

Campeão Cavalo Júnior Categoria - Vitoria da Conquista/BA 2012

LAMPEÃO HO

HERESIA DA PIPOCA

Vendedores:
HARAS VB / HARAS ITAPARICA
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FAVACHO QUOCIENTE
FAVACHO DAMA

SUCESSO A.F.E.B.
DELÍCIA MOCOQUENSE

04/11/2013 
Fêmea

Seu pai, Emblema EAO

nuvem Meus Amores

nUVEM MEUS 
AMORES - 50%

Mais uma belíssima filha do Emblema EAO, que vem para brigar fortes nas pistas de marcha picada. 
Égua júnior, grande e com belíssima conformação morfológica e excepcional diagrama de marcha.

Essa tem tudo para brilhar, como sua irmã, Gaiata da Louise.

EMBLEMA E.A.O.

HAVANA MEUS AMORES

Vendedor:
HARAS MARJOI



30

XALE D2
ESCUNA SERRA BRAVA

FUZIL D2
ESTRELA D2

03/11/2009
Fêmea

Seu avô, Xale D2

ÓPERA SERRA 
BRAVA - 50%

GENÉTICA D2!!!
Égua tordilha, de pista, fechada na linhagem D2, que vem para abrilhantar o leilão.

Neta do Xale D2 em égua Fuzil D2, além da sua genética, sua produção já a credencia como 
uma futura doadora.

IANQUE SERRA BRAVA 

IVA SERRA BRAVA

Vendedor:
HARAS BOA nOVA
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QUARTZO CAXAMBUENSE
CAXAMBU TABLA

FLAUTISTA DO LAGO AZUL
BRISA MAIOR LANCE

15/09/2010 
Fêmea

Seu avô, Quartzo Caxambuense

PÉROLA DA 
MADEIRA - 50%

Campeã Égua Sênior - CBMP Salvador/BA 2016
Campeã Égua Sênior - Fenagro Salvador/BA 2016
Reserv. Camp. das Campeãs Marcha - Recife/PE 2016 

Campeã Égua Adulta - Recife/PE 2016
Campeã Égua Jovem - Cordeiro/RJ 2016

Camp. das Campeãs Marcha - Cordeiro/RJ 2016
Camp. das Campeãs Marcha - Campos dos Goytacazes/RJ 2016

Campeã Égua Jovem - Araruama/RJ 2016

Para Tudo Universo!!
Atual Campeã Brasileira de Marcha 

literalmente à venda no Pregão!!  
Ela segue em treinamento no CTE de David 

Kelner em Pernambuco!! Pérola da Madeira 
Tem sido apontada   como uma das favoritas 

pra Nacional 2017!!  Raridade no Leilão!! 
Essa é uma verdadeira Pérola!!

CAXAMBU ÁRGUS

DINGOBEL DO TAMANINHO

Vendedor:
HARAS GTS
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TAC
TAC

TAC
DURANDAL DE SÃO LOURENÇO

05/03/2013
Macho

Seu pai Haity Caxambuense

PIRIPAK 
DO ZEL

RARIDADE!!!
Poucas vezes se viu no mercado disponível, um garanhão filho da lenda viva Haity 

Caxambuense, portanto, irmão do reprodutor nº 1 da raça, Elfo do Porto Azul.
1º Premio na Nacional do Pampa 2015

HAITY CAXAMBUENSE 

DELEGADA SÃO LOURENÇO

Vendedor:
HARAS DO ZEL
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GATURAMO HO
GALILÉIA HO

LAMPEÃO HO
ITAPARICA OCEANIA

27/03/2011 
Fêmea

Seu pai, Lampeão HD

Porcina EAO

PORCInA EAO
50%

Simplesmente uma filha neta de LAMPIÃO HO, negra e linda. Mais uma do time de nossas 
doadoras presente neste Leilão. Porcina possui genética extra para formação de tropa na 

marcha picada, andamento diferenciado e potencial para ganhar muitas pistas. Sem duvidas, 
uma oportunidade impar deste Leilão.

LAMPEÃO HO

FADA E.A.O.

Vendedor:
HARAS BOA FEIRA
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NOBRE DE SANTA LÚCIA
DIADEMA D.M.F.

TOGO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
SUMARÉ ELEGÂNCIA

05/01/2016 
Fêmea

Sua irmã Realidade Violeta

Sua irmã, Realidade Vida

REALIDADE 
LUnA

Potra de pista, negra, neta do lendário Nobre de Santa Lucia na sua linha alta, e filha da 
extraordinária doadora Luma do Rio Mutum 

(4a melhor matriz do Brasil de marcha picada, ranking 2016).

ABSTRATO DAS LARANJEIRAS

LUMA DO RIO MUTUM

Vendedor:
HARAS REALIDADE
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QUIN DA SANTA ESMERALDA
VIGA DO YOYÔ

TAC
TAC

13/04/2013 
Fêmea

Seu filho, Realidade Ouro Preto

REALIDADE MARIA 
FLOR - 50%

Doadora de embriões / Prenhes positiva Cartucho da Cocheira
Égua Junior inédita, média altíssima. De pelagem mais cotada no mercado, preta pampa, 
a Maria Flor é égua de exposição nacional. O haras fez três embriões dela com Cartucho 

nesta estação. Ao lado primeiro embrião nascido deste cruzamento, Realidade Ouro Preto.

EXATO DO YOYÔ

REALIDADE NINA

Vendedor:
HARAS REALIDADE

Prenhez de Cartucho da Cocheira
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ÍNDIO DE PASSA TEMPO
MESCLA DO CAFÉ

MARECHAL DO SAUÍPE
LUMA DO RIO MUTUM

12/09/2015 
Fêmea

Seu pai, Cartucho da Cachoeira

Realidade Vida La Vida

REALIDADE VIVA 
LA VIDA

Linda potra. Pampa de Marcha Picada Genuína!! Filha da Campeoníssima Realidade Vida que 
é Irmã inteira da Realidade Violeta. Violeta é a Atual Reservada Campeã Nacional da Raça! 

Genética de campeões nacionais correndo  na veia desta linda potra !!

CARTUCHO DA COCHEIRA

REALIDADE VIDA

Vendedor:
HARAS VB
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MONTENEGRO DO J.GRANADO
TULIPA DO CAFÉ

HERDADE FEITIÇO
MAR LUSIADA

12/02/2013 
Fêmea

Prenhez de Cartucho da Cocheira

Seu avô, Haity Caxambuense

REALIDADE 
XEnIA

Doadora de embriões / Prenhes positiva Cartucho da Cocheira
Égua Junior inédita, com potencial para brigar nas mais pesadas pistas. Corre nas suas veias 

sangue de Haity Caxambuense na linha alta e Herdade Cadilac na linha baixa.

VULCÃO DO PUPIO

REALIDADE DANY

Vendedor:
HARAS REALIDADE
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HAITY CAXAMBUENSE
LAGAMAR DO PORTO AZUL

JUDAS DA PIPOCA
GAROA DA PIPOCA

10/10/2012 
Fêmea

Seu pai, El Cid do Porto Azul

Reliquia da Riocon

RELIQUIA DA 
RIOCOn - 50%

UM DOS DESTAQUES ABSOLUTOS DESTE REMATE!!!
Simplesmente a Grande Campeã da Raça Itabuna 2016, Reliquia da Riocon. Égua atual em 

plena carreira de pista, premiadíssima, filha do renomado garanhão, El Cid do Porto Azul.
Deixa nessa estação no Haras Rio Azul, 05 embriões confirmados.

EL CID DO PORTO AZUL

NORA DA RIOCON

Vendedor:
HARAS RIO AZUL
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GATURAMO HO
GALILÉIA HO

EXPOENTE DA J.B.R.
QUIQUI DO BINOW

09/12/2013 
Fêmea

Seu pai, Lampeão HO

Sertaneja da Riocon

SERTAnEJA DA 
RIOCOn

Égua oriunda do Tradicional criatório Riocon!! Filha do excepcional Reprodutor e livro de 
mérito Lampião HO.  Sertaneja se encontra no vídeo em fase inicial de Doma mas já mostra 

uma Marcha equilibrada e bem dissociada, atributos que a credencia para disputar as pistas 
mais pesadas deste País. Encontra- se prenha do Javanês da Várzea Bonita,  um filho do 

Ringo do Círculo D de Marcha Picada.

LAMPEÃO HO

IRIS DA PIPOCA

Vendedor:
HARAS VB
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HERDADE TEATRO
HAVANA DO FAVACHO

GLOBO DA OGAR
BRONZEADA DA PEDRA VERDE

01/05/2015
Fêmea

Seu pai, Favacho Único

TOSCAnA DA 
PEDRA VERDE

É FAVACHO ÚNICO!!!
Uma das últimas filhas do Favacho Único, que ainda não atingiram a idade de doma, 

disponível no mercado. Potra com grande potencial futuro, que apresenta todos os atributos 
para ser uma futura campeã em pistas na sela.

FAVACHO ÚNICO

IRONIA DA PEDRA VERDE

Vendedor:
HARAS CALULI
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GODAR DO MINATTO
JÉSSICA DA TABAJARA

DIVISOR DA ESCADINHA
ALGA DA ESCADINHA

15/02/2013 
Fêmea

Seu avô, Godar do Minatto

UCRAnIA DA 
BOA nOVA

É com muito desprendimento que o Haras Boa Nova, disponibiliza 50% dessa forte candidata 
a campeã em pistas. Filha do Campeão Nacional Ozônio da Boa Nova, portanto, neta de um 

dos maiores reprodutores da atualidade da marcha picada, Godar do Minatto.
Sua mãe, vem do berço da boa marcha, o Haras Escadinha, sendo uma descendente direta do 

Divisor da Escadinha.

OZÔNIO DA BOA NOVA

JURITI DA ESCADINHA

Vendedor:
HARAS BOA nOVA
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SAVAGE ÍMPAR
FAVACHO QUIZUMBA

ALADIN MAPA
JADE DA MANDASSAIA

21/12/2012
Fêmea

Seu avô Aladin Mapa

Unaí do Pinhal Velho

UnAÍ DO PInHAL 
VELHO - 50%

É LINHAGEM FAVACHO!!!
Égua de pelagem alazã amarilha, mais uma égua premiada em pistas disponível no leilão. 

50% deste belíssima égua fechada na linhagem Favacho, de pelagem exótica e morfologia 
diferenciada.

Res. Campeã Égua Júnior de Marcha na Copa de Marcha do Haras Lago Negro 2016

FAVACHO XILIQUE

RESTINGA DO PINHAL VELHO

Vendedor:
HARAS nATIVO
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ACAUÃ DO CARDEAL
FAIA BAVÁRIA

GODAR DO MINATTO
JURITI TRÊS F

25/02/2014 
Fêmea

Seu pai Barão da Vitrine

Sua mãe, Pitanga da Boa nova

VEDETE DA BOA 
nOVA - 50%

PARAAAA TUDO!!!!
Mais uma produto de grande potencial futuro para as pistas a venda no Leilão Universo da 

Marcha Picada. Filha do Reservado Grande Campeão Nacional da Raça, Barão da Vitrine, na 
Reservada Campeã Nacional, Pitanga da Boa Nova.

Potra para quem almeja subir a rampa da gameleira!!! Grande potencial para pistas pesadas 
como seus pais.

BARÃO DA VITRINE

PITANGA DA BOA NOVA

Vendedor:
HARAS BOA nOVA
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TAC
TAC

RARO DE ITUVERAVA
AMARAL TURBINA

22/03/2011 
Fêmea

Prenhez do Paulista da Garoa

VEnEZA DA 
GAROA - 50% 

Grande oportunidade para se tornar sócio do Haras Garoa nessa eguaça!! Linda, estruturada e de muito boa 
morfologia. Filha do consagrado Indiscreto da JF Jocemar em Amaral Açucena, uma das melhores doadoras do 

criatório, essa tem genética de sobra para se tornar uma doadora de exceção. 
Muito diagramada, cômoda e extraordinária de sela, Veneza encanta a todos que a executam e tem potencial para 

disputar as pistas do Brasil afora. Vai com prenhes positiva do garanhão negro Paulista da Garoa, 
pai dos campeões nacionais ZORRO DA GAROA e URCA DA GAROA.

Lote cedido em deferência especial aos amigos do Leilão Universo da Marcha Picada!
Produção: Brilho da Garoa  -Dama I da Garoa

INDISCRETO DA J.F. JOCEMAR

AMARAL AÇUCENA

Vendedor:
HARAS GAROA
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EMBLEMA E.A.O.
CABIÚNA DA LAPINHA

TUPI DA OGAR
HULHA DA PIPOCA

11/03/2016 
Macho

Sua mãe, naja da Riocon

Sua avó, Cabiuna da Lapinha

VULCÃO DA 
RIOCOn

Sem dúvidas, um futuro campeão em pistas e grande reprodutor, esse leva no sangue o 
que há de melhor hoje na marcha picada. Seu pai, é o Campeão Nacional Quilate da Riocon 

e hoje um dos garanhões chefes que servem ao haras, sendo filho do Emblema EAO na 
cobiçadissíma Cabiúna da Lapinha. Sua mãe, é nada mais nada menos, a fenomenal Naja da 

Riocon, Grande Campeã Nacional da Raça e Campeã das Campeãs Brasileira de Marcha.
Potro para fazer parte cabeceira dos mais exigentes planteis!

QUILATE DA RIOCON

NAJA DA RIOCON

Vendedor:
HARAS RIOCOn
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JUBIABA DA PREGUIÇA
BERIMBAU IRECE

HEBREU DO ENCANTADO
INGRID DE SAN FRANCISCO

22/12/2004 
Fêmea

Vendedor:
HARAS REALIDADE

Prenhez de Cartucho da Cocheira

Xara do Encantado

XARA DO 
EnCAnTADO

Doadora de embriões / Prenhes positiva Cartucho da Cocheira.
Égua Sênior com muita caracterização racial e marcha picada equilibrada. Égua para 

concorrer forte nas pistas.

Produção:
Dame do Encantado

BERIMBAU MUAZEM

NEVADA DO ENCANTADO



47 - A 47 - B

GODAR DO MINATTO x OLINDA DO YURI GODAR DO MINATTO x OLINDA DO YURI

ITATIM TIMBIRA x IPANEMA DA AMÉRICA ITATIM TIMBIRA x IPANEMA DA AMÉRICA

Seu pai, Querubim da Boa nova

ZOHAR DA BOA nOVA ZURETA DA BOA nOVA

Lote de irmãs próprias para livre escolha do comprador, filhas do renomado garanhão Querubim da Boa Nova e da Itinga EAO, 
mãe do Campeão Nacional Quarteirão da Boa Nova e do Campeão CBM Radical da Boa Nova.

QUERUBIM DA BOA NOVA QUERUBIM DA BOA NOVA 

ITINGA E.A.O. ITINGA E.A.O. 

Vendedor:
HARAS BOA nOVA

09/02/2016 
Fêmea

23/12/2015
Fêmea



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, sêmen, barrigas ou produto(s) do agrobusiness, ou 
que compareçam ao leilão como mero espectador.
O pregão terá início no dia 01 de Junho de 2017 às 21 horas pelo Canal 
Terraviva. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
36 Parcelas pagas da seguinte maneira (2+2+2+24+2+2+2). O valor do lance 
será por animal, que multiplicado por 36 parcelas resultará no valor do total 
do lote arrematado, sendo: as 2 primeiras parcelas vencendo À VISTA + 
2 parcelas vencendo em 30 dias + 2 parcelas vencendo em 60 dias + 24 
parcelas consecutivas vencendo a cada 30 dias + 02 parcelas + 02 parcelas 
+ 02 parcelas finais.
COMISSÕES E INSCRIÇÕES
O comprador pagará À VISTA, Sinal (ou pagamento total) + Comissão de 
Compra de 8,5% (oito e meio por cento) sobre o valor total bruto de suas 
compras, conforme orientações que serão passadas pela LEILONORTE. 
Qualquer desconto que o comprador tenha não irá alterar o valor da comissão 
que será cobrada sobre o valor total bruto das aquisições.
Não haverá desconto na comissão de compra.
Do vendedor será cobrado À VISTA, Inscrição de R$2.000,00 (dois mil reais) 
+ Comissão de venda de 8,5% sobre o valor total bruto de suas vendas, 
conforme orientações que serão passadas pela LEILONORTE. 
Qualquer desconto que o vendedor tenha não irá alterar o valor da comissão 
que será cobrada sobre o valor total bruto das vendas.
Caso haja atraso ou desistência no pagamento das parcelas, o comprador 
não será ressarcido do valor já pago. A transferência só será entregue após 
quitação de todas as parcelas.
OBSERVAÇÕES
1. É de inteira responsabilidade do comprador a segurança e o risco dos 
animais a serem transportados desde o momento de seu embarque no local 
de origem até a entrega no local de destino.
2. A retirada dos animais será de responsabilidade do comprador, a não 
retirada acarretará custo diário de estadia, a ser pago pelo Comprador 
diretamente para o Vendedor. O Vendedor continuará tratando dos animais 
com os mesmos cuidados e a mesma assistência veterinária que presta aos 
animais de sua propriedade, entretanto o Vendedor e a Leilonorte se eximem 
de quaisquer responsabilidades sobre estes. 
3. A Leilonorte enviará para o e-mail do mesmo no dia seguinte ao término 
do Leilão as Notas de Leilão/Contrato de Compromisso para que sejam 
devidamente assinadas nos locais indicados e devolvidas no endereço a 
informado no prazo máximo de 10 (dez) dias após a realização do leilão, com 
firma reconhecida.
4. Os animais só serão liberados após pagamento do sinal e comissão de 
compra e devolução dos contratos devidamente assinados.
6. 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 NÃO é considerada como bem acessório ao embrião. 
Nesse compasso, a receptora NÃO é parte integrante do contrato de 
compromisso de compra e venda do embrião, devendo o comprador devolver 
a mesma após nascimento do produto ou negociar compra da Receptora com 
o vendedor.
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.
4.4.    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, não está incluso 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 (RPA Promoções e Eventos).

São Paulo/SP, 01 de Junho de 2017.
Leilonorte Leilões.
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