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O Mangalarga Marchador sempre foi uma fonte de união, conquistas, 
alegrias em torno de uma paixão. Com este intuito, decidimos  
promover este leilão virtual para  mostrar um pouco do nosso  

trabalho ao longo desses anos.

Reunindo animais de exceção, onde firmamos novamente o  
compromisso com a qualidade e a genética de ponta, acompanhando a 
evolução do nosso cavalo e preconizando a verdadeira marcha, sempre 

preservando a caracterização racial. 

Vale a pena conferir!

Fica o nosso convite para contar com a audiência e participação de todos os 
amantes do Mangalarga Marchador espalhados por esse país, no dia 26 de 

Abril, Domingo, as 21 horas, pelo Terraviva.

Nos vemos lá!

Maurício Zacarias Contâncio 
Haras MZC



Emblema EAO x Honra EAO

Grêmio do 
MZC

Garanhões 
Direito a coberturas para os compradores das éguas vazias deste leilão



Sublime da Ogar x Junqueira Éspora

Fidalgo da Escadinha x Meia Lua da Escadinha

Pajé do Yuri

Futuro dos 
Mares



Sublime da Ogar x Dama do Expoente

Ringo D2 x Madrinha da Vandja

Herdeiro do 
Expoente

Patriarca
da Santa Esmeralda



Relação 
lotes de CobeRtuRas

e embRiões
02. Gravatá Uau

08. Siara Xuxa

05. Letícia do Fá

03. Honra EAO

09. Urca JB da Ogar

06. Rainha do Passo Fino

PaCote de 
3 CobeRtuRas

01. Tigrão Kafé

embRiões

PoR

tigRão KaKé

07. Siara Xinguara

04. Lembrança Ishwara



01

Cavalo que dispensa maiores comentários, simplesmente o reprodutor numero 1 do ranking da ABCCMM, dentre os seus diversos títulos nacionais, destacam-se o  
de Grande Campeão Nacional da Raça, Reservado Campeão dos Campeões Nacional de Marcha. Livro de mérito da ABCCMM, reprodutor com vários filhos campeões  

nacionais, e inúmeros outros Grandes Campeões nas mais pesadas pistas pelo país. Alem de grande raçador, reprodutor e campeão, Tigrão vem comprovando também 
toda sua superioridade genética como avô, pois seus filhos vem se despontando a cada dia como excelentes reprodutores e doadoras de embriões.

Seu pai, Palhaço de Ituverava

Palhaço de Ituverava x Tigreza da Santa Jacinta

Tigrão Kafé

• Vendedor: Haras MZC



Bonança Sangue Azul Fuzil RRC Maverick MUG

por Savage Loba por Traituba Harpa por Madona Taba RB

Ohara MUG Onda MUG Orfeu da Aldeia

por Laglória Prenda por Brasília do Poente por Dara do Rocan

Ornela MUG Ponteio MUG Quermesse MUG

por Luana Dumar por Rosa de Ituverava por Brasília do Poente

Sheik da Pao Grande Spirite El Din Tequila da Pao Grande

por Argônia Itambi da Stellamaris por Revanche da Selva Morena por Argônia Itambi da Stellamaris
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Barcelona do Colorado

Bonança Sangue Azul

Federal da Origem

Fuzil RRC

Luma do Cartel

Maverick MUG

Nobre da Aldeia

Normado JDB

Ohara MUG

Onda MUG

Ondina da Aldeia

Orfeu da Aldeia

Ornela MUG

Peruano da Aldeia

Ponteio MUG

Quality MUG

Querido MUG

Quermesse MUG

Quilha da Aldeia

Quindim MUG

Sheik da Pao Grande

Spirite El Din

Tequila da Pao Grande

Uruguay da Pao Grande



02

Embrião gestado da excepcional doadora, campeoníssima de pistas, mãe da Campeã Nacional Cabocla do Quelé e de um dos mais destacados reprodutores da atualidade 
Formoso Formoso 2S; acasalado com o reprodutor numero 1 da raça Tigrão Kafé.

Com mais de 100 campeonatos, destacamos:
Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - BH/MG 07/2005

CCTE 92724-2014

Embrião gestado por Tigrão Kafé

Raio da Pedra Verde x Gravatá Mirra

Gravatá Uau

• Vendedor: Haras MZC



03

Embrião selecionado na cabeceira do Haras MZC, gestado em receptora, fruto do acasalamento da Campeão Nacional e grande doadora Honra E.A.O com o fenomenal 
reprodutor  Tigrão Kafé.

Com 50 campeonatos, destacamos:
Campeã Égua Júnior de Marcha - BH/MG 07/2007

CCTE 92425-2014

Embrião gestado por Tigrão Kafé

Larante DMO x Tesoura do Campo Alegre

Honra EAO

• Vendedor: Haras MZC



04

Embrião gestado da consagrada doadora do time de elites do Haras MZC, Lembrança Ishwara, com o reprodutor numero 1 da atualidade, Grande Campeão Nacional da 
Raça e pai de inúmeros campeão Nacionais Tigrão Kafé.

Com 25 campeonatos, destacamos:
Campeã das Campeãs Égua de Marcha - Miracema/RJ 04/2010

CCTE 15679-2015

Embrião gestado por Tigrão Kafé

Injusto Ishwara x Herdeira Ishwara

Lembrança 
Ishwara

• Vendedor: Haras MZC



05

Embrião da excepcional e consagrada doadora, Letícia do Fá com reprodutor que dispensa maiores apresentações, Tigrão Kafé. Já gestado em receptora, pronto para ser 
entregue ao seu novo proprietário. Sem dúvidas uma grande oportunidade de nascer um produto de ponta e com genética de grandes campeões.

Premiações:
Campeã Égua Adulta - Avaré/SP 11/2006 - Res. Campeã Potra Jovem - Mococa/SP 05/2002

CCTE 95569-2014

Embrião gestado por Tigrão Kafé

Moleque de Malta x Hera Dourado SM

Letícia do Fá

• Vendedor: Haras MZC



06

Embrião de destaque deste remate, fruto do cruzamento do Grande Campeão Nacional da Raça e excepcional reprodutor, Tigrão Kafé com a doadora Rainha do Passo Fino, esta 
por sua vez, uma filha de Kondor do Passo Fino em Destaque Cinema, portanto, irmã materna de Destaque Honra, que produziu nada menos do que Original do Passo Fino.

CCTE 95566-2014

Embrião gestado por Tigrão Kafé

Kondor do Passo Fino x Destaque Cinema

Rainha do 
Passo Fino

• Vendedor: Haras MZC



07

Embrião gestado da excepcional doadora Siara Xinguara com Tigrão Kafé. Xinguara é filha de Favacho Único com Elza da Lapa Grande, portanto, irmã própria da grande 
doadora Siara Xuxa, uma das mais completas éguas da nossa raça.

CCTE 93168-2014

Embrião gestado por Tigrão Kafé

Favacho Único x Elza da Lapa Grande

Siara Xinguara

• Vendedor: Haras MZC



08

Embrião que carrega em suas veias as origens de dois dos mais renomados reprodutores da atualidade, seu avô, Favacho Único na linha alta, e Tigrão Kafé, seu pai, com a 
consagrada e excepcional doadora, Siara Xuxa.

Premiações:
Campeã Égua Adulta de Marcha - São Sebastião do Paraíso/MG 12/2008 - Campeã Égua Sênior de Marcha - Carmo do Rio Claro/MG 11/2008

Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Uberlândia/MG - 08/2008

CCTE 15672-2015

Embrião gestado por Tigrão Kafé

Favacho Único x Sandeira da Santa Esmeralda

Siara Xuxa

• Vendedor: Haras MZC



09

Embrião já gestado em receptora de uma das mais famosas doadoras nascidas no tradicional criatório JB da Ogar, Urca JB da Ogar, esta uma filha de Fidalgo da Escadinha 
com Argentina da Ogar. Acasalada pelo fenômeno da nossa raça e grande raçador, Tigrão Kafé.

Premiação:
Res. Égua Sênios de Marcha - Ourinhos/SP 06/2010

CCTE 91105-2014

Embrião gestado por Tigrão Kafé

Fidalgo da Escadinha x Argentina da Ogar

Urca JB 
da Ogar

• Fêmea • 20/02/2003 • Vendedor: Haras MZC



Relação - lotes de animais

10. Amaral Xica

11. Hannah do MZC 

12. Herança do MZC

13. Ilha Cartagena - 50%

14. Irada do MZC - 50%

15. Italia do MZC

16. Japão do MZC

17. Lambada do MZC

18. Lamborghini do MZC - 50%

19. Legítima do MZC - 50%

20. Lenda do MZC - 50%

21. Letícia do Fá

22. Leverkusen do MZC

23. Líbélula do MZC

24. Líbia do MZC

25. Limite do MZC

26. Loccitane do MZC

27. Los Angeles do MZC - 50%

28. Loteria do MZC 

29. Luanda do MZC

30. Lugano do MZC

31. Luna do MZC

32. Luxúria do MZC

33. Madonna do MZC - 50%

34. Madrid do MZC - 50%

35. Maravilha do MZC - 50%

36. Margarida da Santa Esmeralda 

37. Ritinha da Today - 50% 

38. Santuza do Yuri - 50%

39. Turmalina Beta - 50%

40. Uvaia do Passo Fino



10

Linda égua de pelagem tordilha, égua de grande expressão e caracterização racial, muito marchada, diagramada e comprovada reprodutriz. Nascida no tradicional seleiro 
de campeões o Haras Amaral, filha de Amaral Sereno em Amaral Música.

Seu bisavô paterno, Original de Santa Lúcia

Prenhês por Tigrão Kafé

Amaral Sereno x Amaral Música

Amaral Xica

• Fêmea • 20/02/2003 • Vendedor: Haras MZC



11

Égua jovem, fêmea que carrega em seu pedigree as origens do Grande Campeão Nacional da Raça e Campeão Nacional Progênie de Pai, Original do Passo Fino, com a 
excepcional doadora de embriões Lembrança Ishwara. Égua muito marchada, diagrama e feminina, morfologia destacada e com grandes qualidades zootécnicas.

Sua mãe, Lembrança Ishwara

Original do Passo Fino x Lembrança Ishwara

Hannah 
do MZC

• Fêmea • 24/12/2010 • Vendedor: Haras MZC e Haras Cavalo Azul

Prenhês por Tigrão Kafé



12

Égua jovem de grandes qualidades zootécnicas, muito marchadeira, bonita e expressiva. Filha do Grande Campeão Nacional da Raça Jovem e Campeão Nacional progênie 
de pai, Original do Passo Fino com Carrara Divisa

Seu avô paterno, Seiko LJ

Seu pai, Original do Passo Fino

Original do Passo Fino x Carrara Divisa

Herança
do MZC

• Fêmea • 26/10/2010 • Vendedor: Haras MZC



13

Égua de genética ímpar. Filha do extraordinário reprodutor de pelagem preta, Patriarca da Santa Esmeralda com Iemanjá do Caiabi, portanto, em seu pedigree leva o 
sangue de Ringo D2, Madrinha do Vandja, Favacho Estanho, Meirelles Rumba e Carvão LJ. Fêmea de grande aptidão reprodutiva, jovem e sem dúvidas com qualidades para 

torna-se uma futura doadora de embriões.

Sua avô paterna, Madrinha da Vandja 

Seu pai, Patriarca da Santa Esmeralda

Patriarca da Santa Esmeralda x Iemanjá do Caiabi

Ilha Cartagena
50%

• Fêmea • 05/11/2011 • Vendedor: Haras MZC



14

Excepcional égua de pelagem tordilha, de andamento franco, marchado, diagramado, cômodo e muito bela zootecnicamente. Filha de Greco do Yuri, Campeão Nacional de 
Marcha em Odina do Dão. Sem dúvidas ela tem tudo para tornar-se uma futura doadora de embriões e grande campeã em pistas.

Premiação:
Campeã Potra Jovem da Categoria - Leopoldina/MG 03/2013

Sua mãe, Olinda do Dão

Seu pai, Greco do Yuri

Grego do Yuri x Olinda do Dão

Irada 
do MZC - 50%

• Fêmea • 12/09/2011 • Vendedor: Haras MZC



15

Égua fechada na melhor genética do Sul de Minas, filha do excepcional e precocemente falecido reprodutor, Akron Edu com a doadora de embriões Holanda JB. Portanto, 
em suas veias corre o sangue de dois dos maiores ícones representantes da nossa raça, os eméritos Beijo JB e Lislie Edu.

Sua mãe, Holanda JB

Seu pai, Akron Edú

Akron Edú x Holanda JB

Itália do MZC

• Fêmea • 02/11/2011 • Vendedor: Haras MZC



16

Potro filho da Reservada Campeã Nacional de Marcha e excepcional doadora, Guerreira AF, égua que trás em suas veias o raro e extinto sangue do criatório Lagoa Bonita 
e a tão cobiçada genética D2. Seu pai Chamego de Catagua”S”, reprodutor comprovado e com diversos títulos em pistas, um filho de Utimato de Catagua “S”, cavalo com 

mais de 100 campeonatos em seu currículo.

Sua mãe, Guerreira Af

Seu pai, Chamego de Catagua’s

Chamego de Catagua’s x Guerreira AF

Japão do MZC

• Macho • 06/08/2012 • Vendedor: Haras MZC



17

Potraça de linda pelagem castanha, extremamente marchadeira, diagramada e de excelente morfologia. Filha do Campeão Nacional e jovem reprodutor, Vermute JEA com 
a campeoníssima doadora, Parafina MUG, portanto, genética das mais cobiçadas da raça, em sua linha alta leva o sangue de Abrigo D2 e Brasa da Encruzilhada, e na linha 

baixa do grande Tigrão Kafé.

Sua mãe, Parafina MUG

Seu pai, Vermute JEA

Vermute JEA x Parafina MUG

Lambada 
do MZC

• Fêmea • 12/08/2013 • Vendedor: Haras MZC



18

Potra tirada da cabeceira do Haras MZC, selecionada criteriosamente para este leilão, exímia marchadeira e linda morfologicamente. Filha do consagrado reprodutor, Futuro 
dos Mares na doadora de embriões e Campeã Nacional, Bonança Sangue Azul. Potra de grande aptidão para pistas e sem dúvidas genética para torna-se uma futura 

doadora de embriões.

Sua mãe, Bonança Sangue Azul 

Futuro do Mares x Bonança Sangue Azul

Lamborghini 
do MZC - 50%

• Fêmea • 23/09/2013 • Vendedor: Haras MZC

Seu pai, Futuro dos Mares



19

 Potra de exceção deste remate! Excepcional de andamento, diagramada, expressiva, bela e com genética consagrada. Filha de um dos mais conceituados reprodutores 
da atualidade, o grande Sheik da Pao Grande na extraordinária doadora de embriões, Joliz Kafé. Potra para entrar na cabeceira de qualquer plantel, sangue de Tigrão Kafé, 

Argonia Itambi da Stellamaris, Original e Nobre de Santa Lúcia.

Sua mãe, Joliz Kafé

Seu pai, Sheik da Pao Grande

Sheik da Pao Grande x Joliz Kafé

Legítima do 
MZC - 50%

• Fêmea • 30/12/2013 • Vendedor: Haras MZC



20

Potra jovem de pelagem pampa, herdada de seu pai o excepcional reprodutor, Futuro do Mares, cavalo que produziu entre outros a Campeã das Campeãs Nacional de Marcha, 
Baroneza Ianú. Sua mãe Criola do Bom Vale, é filha de Trovador Morro Grande da Zizica em Escalada do Minatto, portanto, descendente de Trilho da Zizica e Rubi LJ.

Sua irmã paterna, Baroneza Ianú

Seu pai, Futuro dos Mares

Futuro do Mares x Criola do Bom Vale

Lenda 
do MZC - 50%

• Fêmea • 24/01/2014 • Vendedor: Haras MZC



21

Doadora de embriões do seleto time de estrelas do Haras MZC, égua de grande habilidade reprodutiva, com produção comprovada e muita fertilidade. Filha de uma das 
mais desejadas fêmeas da raça a grande Hera Dourado SM com Moleque de Malta.

Premiações:
Campeã Égua Adulta - Avaré/SP 11/2006 - Res. Campeã Potra Jovem - Mococa/SP 05/2002

Sua mãe, Hera Dourado SM

Moleque de Malta x Hera Dourado SM

Letícia do Fá

• Fêmea • 14/11/2000 • Vendedor: Haras MZC / Haras El Far



22

Potro extremamente marchador e bonito, filho de Futuro do Mares com a extraordinária Campeã Nacional e belíssima doadora de embriões, Ruiva da Piramba, esta por sua 
vez, filha do Campeão Nacional Progênie de Pai, Jipe da Mandassaia em Lady da Piuna, égua que dispensa maiores apresentações.

Sua mãe, Ruiva da Piramba

Seu pai, Futuro dos Mares

Futuro dos Mares x Ruíva da Piramba

Leverkusen
do MZC

• Macho • 20/12/2013 • Vendedor: Haras MZC



23

Potra de pelagem alazã, filha de Quirolo da Today com a doadora de embriões, Supra do Passo Fino, portanto, genética dos excepcionais Tigrão Kafé, Paquetá de Ituverava e 
Querida LJ. Potra de andamento marchado, diagramado, muito bela e expressiva.

Sua mãe, Supra do Passo Fino

Seu avô, Tigrão Kafé

Quirolo da Today x Supra do Passo Fino

Libélula
do MZC

• Fêmea • 08/01/2014 • Vendedor: Haras MZC



24

Linda potra de pelagem castanha, fruto do cruzamento de dois grandes Campeões Nacionais, o excepcional reprodutor Grande Campeão Nacional da Raça e Reservado 
Campeão dos Campeões Nacional de Marcha, Tigrão Kafé, na doadora de embriões Campeã das Campeãs Nacional de Marcha, Floresta das Amoras. Sangue de muita raça 

e marcha corre em seu pedigree, fêmea de destaque deste leilão, sem dúvidas uma futura doadora de embriões e campeã de pistas.

Sua mãe, Floresta das Amoras

Seu pai, Tigrão Kafé

Tigrão Kafé x Floresta das Amoras

Líbia do MZC

• Fêmea • 26/07/2013 • Vendedor: Haras MZC



25

Potro que carrega em suas veias a essência da verdadeira marcha. Filho de um dos mais respeitados reprodutores da atualidade, cavalo de criação sul mineira, Desejo 
do Comboio, com a doadora de embriões, Indichina “53” égua nascida em uma das mais tradicionais linhagens de marcha da nossa raça, portanto, genética de Beijo JB, 

Lagoa Bonita Seresta, Quartel e Obra-Prima “53”.

Sua avô, Beijo JB

Seu pai, Desejo do Comboio

Desejo do Comboio x Indochina 53

Limite do MZC

• Macho • 24/09/2013 • Vendedor: Haras MZC



26

Jovem potra de linda pelagem alazã, filha do reprodutor inscrito no TAC, Quirolo da Today com a campeoníssima doadora de embriões, Bonança de Três Pontas. Potra de 
biótipo moderno, muito feminina, expressiva e marchadeira, tem tudo para torna-se uma futura e promissora doadora de embriões.

Sua mãe, Bonança de Três Pontas

Seu bisavô materno, Carvão LJ 

Quirolo da Today x Bonança de Três Pontas

Loccitane
do MZC

• Fêmea • 03/01/2014 • Vendedor: Haras MZC



27

Potra de linda pelagem castanha pampa, fruto do cruzamento consagrado entre Futuro dos Mares com a Campeã das Campeãs Nacional de Marcha, Balada da Linda Boa 
Esperança. Fêmea de grande expressão racial, muito marchadeira e com grande aptidão para pistas.

Sua mãe, Balada da Linda Boa Esperança

Seu pai, Futuro dos Mares

Futuro dos Mares x Balada da Linda Boa Esperança

Los Angeles 
do MZC - 50%

• Macho • 14/01/2014 • Vendedor: Haras MZC



28

Potra da cabeceira do Haras MZC, criteriosamente selecionada para este leilão. Filha do Grande Campeão Nacional da Raça e excepcional reprodutor ,Tenente do Rally com 
Odalisca Serena, portanto, descendente de dois Campeões Nacionais progênie de pai, os eméritos reprodutores Seiko LJ e Jipe da Mandassaia.

Seu avô, Seiko LJ

Seu pai, Tenente do Rally

Tenente do Rally x Odalisca Serena

Loteria 
do MZC

• Fêmea • 16/02/2014 • Vendedor: Haras MZC



29

Potra muito jovem mais que já apresenta com grandes qualidades; possuidora de excelente andamento e diagramada de marcha, biótipo de sela moderno, bem angulada e 
de grande expressão racial. Filha do excepcional e consagrado reprodutor, Fantástico do Caíto em Lua do Rancho do Acaso.

Sua avó materna, Destaque Duquesa 

Seu pai, Fantástico do Caito

Fantástico do Caito x Lua do Rancho do Acaso

Luanda
do MZC

• Fêmea • 25/12/2013 • Vendedor: Haras MZC



30

Potraço de linda pelagem pampa de preto, macho de andamento marchado, muito bonito, raçudo e expressivo. Sem dúvidas, Lugano tem tudo para torna-se um futuro 
reprodutor e grande  campeão em pista.

Sua mãe, Madona da Três Esses

Seu pai, Futuro dos Mares

Futuro dos Mares x Madona da Três Esses

Lugano 
do MZC

• Macho • 24/04/2014 • Vendedor: Haras MZC



31

Mais uma destacada filha do grande reprodutor Trilho da Zizica com Cereja Caribia, esta filha de Ringo do Círculo D. Potra alazã de excelente conformação e caracterização 
racial, andamento de qualidade, marchadeira e dissociada. 

Sua mãe, Cereja Caríbia

Seu pai, Trilho da Zizica

Trilho da Zizica x Cereja Caríbia

Luna do MZC

• Fêmea • 12/08/2013 • Vendedor: Haras MZC



32

Esta potra é realmente um luxo! Criteriosamente selecionada para este leilão, uma das mais destacadas filhas do grande reprodutor, Fantástico do Caíto na doadora de 
embriões, Madona M.U.G, esta por sua vez, filha do reprodutor líder absoluto do ranking da ABCCMM por três anos, Grande Campão Nacional e pai de Campeões Nacionais 

Tigrão Kafé.

Sua mãe, Madona MUG

Seu pai, Fantástico do Caito

Fantástico do Caito x Madona MUG

Luxúria 
do MZC 

• Fêmea • 25/07/2013 • Vendedor: Haras MZC
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Potra de pelagem baia pampa, fêmea de excelente andamento, diagrama de marcha e morfologia. Filha de Quebranto Recanto Alegre na extraordinária doadora, Traituba 
Cantora, égua de elite da nossa raça, recordista de preços em leilão.

Sua mãe, Traituba Cantora

Seu pai, Quebranto Recanto Alegre

Quebranto Recanto Alegre x Traituba Cantora

Madonna do 
MZC - 50%

• Fêmea • 15/09/2013 • Vendedor: Haras MZC
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Uma das mais jovens e promissoras potras deste remate, fêmea de linda pelagem pampa de castanho, muito diagramada, marchada e coordenada. Filha do consagrado 
reprodutor, Quisabió da Today em Espanhola do Paraiso das Águas, que por sua vez é filha dos campeões Nacionais, Elo Kafé da Nova e Delta do Caíto.

Sua mãe, Espanhola do Paraíso das Águas

Seu pai, Quissabió da Today

Quissabió da Today x Espanhola do Paraíso das Águas

Madrid do 
MZC - 50%

• Fêmea • 09/09/2014 • Vendedor: Haras MZC
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Simplesmente um fenômeno de potra, exemplo de beleza, expressão e caracterização racial; andamento marchado, com passadas amplas e excelente diagrama.  
Filha de Tigrão Kafé, garanhão que despensa maiores comentários com Zarabatana de Patrocínio, esta filha de Almanaque SJN.

Seu avô materno, Almanaque S.J.N

Seu pai, Tigrão Kafé

Tigrão Kafé x Zarabatana de Patrocínio

Maravilha do 
MZC - 50%

• Fêmea • 19/09/2014 • Vendedor: Haras MZC



36

Doadora de embriões de pelagem rosilha, égua de produção comprovada, mãe entre outros da excepcional Fada Cartagena. Égua de andamento marchado, cômodo e 
diagramado, muito expressiva, raçuda e feminina, filha de Rosa P.R, portanto, irmã das consagradas Roseira e Violeta P.R.

Premiações:
Res. Campeão Égua Adulta - Uberlândia/MG 08/2008 - Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - Moeda/MG 07/2005 - Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - BH/MG 05/2005 

Res. Campeã Égua Júnior Curvelo/MG - 05/2005 - Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - Curvelo/MG 05/2005 - Res. Campeã Potra - BH/MG 06/2003
Campeã Potra Jovem - Curvelo/MG 05/2003 - Campeã Jovem da Raça - Curvelo/MG 05/2003 - Res. Campeã Potra Jovem - Betim/MG 05/2003 

 Res. Campeã Potra Jovem - Brasília/DF 04/2003  - Res. Campeã Potra - Itabira/MG 03/2003 

Marechal de Malta x Rosa PR

Margarida da 
Sta Esmeralda

• Fêmea • 04/11/2001 • Vendedor: Haras MZC

Prenhês por Tigrão Kafé
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Excepcional égua de pelagem preta, oriunda das tradicionais cocheiras do Haras Today, égua de genética “Alegre”, inscrita na ABCCMM no Termo de Ajuste e Conduta. 
Fêmea de muita habilidade reprodutiva, matriz comprovada e sem dúvidas égua para entrar em qualquer central de transferência de embriões.

TAC

Ritinha da 
Today - 50%

• Fêmea • 25/02/2006 • Vendedor: Haras MZC

Prenhês por Tigrão Kafé



38

Égua jovem de pelagem tordilha, filha do extraordinário reprodutor, 13 vezes Campeão Nacional de Marcha e Raça, Abrigo D2, na doadora de embriões, Ocala do Yuri, esta 
que por sua vez é filha de Greco do Yuri em Negrita R.S.

Seu avô paterno, Greco do Yuri

Seu pai, Abrigo D2

Abrigo D2 x Ocala do Yuri

Santuza 
do Yuri - 50%

• Fêmea • 24/02/2009 • Vendedor: Haras MZC
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Doadora de embriões de pelagem tordilha, legítima representante da tropa do Sul de Minas, berço de seu nascimento.  Filha de Itaqui Herdeiro em Candidata Beta, portanto, 
irmã do Campeão dos Campeões Nacional de Marcha, Itaqui Ninja. Égua de andamento clássico marchado, muito diagramada, raçuda e com produção comprovada, forma 

para gerar futuros campeões.
Premiações:

Res. Campeã Égua Jovem - Santa Bárbara/MG 07/2004 - Res. Campeã Égua Jovem de Marcha - Santa Bárbara/MG 07/2004

Seu irmão paterno, Itaqui Ninja

Itaqui Herdeiro x Candidata Beta

Turmalina 
Beta - 50%

• Fêmea • 30/12/1998 • Vendedor: Haras MZC
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Extraordinária doadora de embriões de pelagem alazã, égua jovem de futuro promissor e muita habilidade reprodutiva. Filha do renomado reprodutor, Kondor do Passo Fino 
com a excepcional doadora, Renda do Passo Fino, ambos campeões nacionais e destacados representantes da tropa Passo Fino.

Premiação:
Res. Campeã Égua Jovem - Franca/SP 11/2013

Seu pai, Kondor do Passo Fino

Kondor do Passo Fino x Renda do Passo Fino

Uvaia do 
Passo Fino

• Fêmea • 28/11/2009 • Vendedor: Haras MZC / Haras Passo Fino

Prenhês por Tigrão Kafé



1 - DA DATA E FORMA DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO - O Remate será  
realizado no dia 26 de abril de 2015, com início às 21h (vinte e uma horas), 
sendo os lotes apresentados exclusivamente via transmissão televisiva 
pelo Canal Terra Viva, onde não havendo o evento presencial, com apre-
sentação ao vivo dos animas, os lances serão captados por telefone via 
mesa operadora da LEILONORTE, que será gravado a partir do atendi-
mento, podendo ser utilizado,quando necessário, para maior segurança 
dos trabalhos e pelos  telefones celulares da equipe de vendas, com os 
respectivos números apresentados no corpo do catálogo do evento ou 
ainda de consulta à LEILONORTE pelo telefone (11) 3674-6666 ou site 
www.leilonorte.com e repassados ao leiloeiro que conduzirá o leilão, 
sendo a venda concretizada pela batida do martelo. O valor do lance fi-
nal, quando da batida do martelo, multiplicado por 30 (trinta) será o valor 
total do lote apregoado. Os respectivos INTERESSADOS em se cadas-
trar, responderão civil e criminalmente pela utilização inadequada do 
sistema ou por qualquer interferência no seu funcionamento que venha 
a prejudicar a funcionalidade da LEILONORTE “ON LINE OU VIRTUAL”.
A LEILONORTE não terá responsabilidade legal por danos ou prejuízos 
que eventualmente venham acarretar aos USUÁRIOS do sistema do 
leilão “on line” ou “ virtual”, por problemas técnicos ou eventuais fal-
has no sistema que possa ocorrer, tanto na conexão quanto no sistema 
do USUÁRIO.

2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Em 30 parcelas (2+2+2+18+2+2+2), 
sendo 02 (duas) parcelas à vista no ato do negócio, 02 (duas) parcelas 
com 30 dias, 02 (duas) parcelas para 60 dias, 18 (dezoito) parcelas fixas 
mensais e  02 + 02 + 02 parcelas mensais com vencimentos a cada 30 
(trinta) dias no final do contrato.

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

de comissões de 8,5% (oito e meio por cento) mais a taxa de inscrição 
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

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

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

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

7 - DOCUMENTAÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DAS VENDAS - Configura-
da a veda pela batida do martelo, conforme Cláusula 4,5 e 6 deste Regu-
lamento, à LEILONORTE estará encaminhando aos senhores compra-

dores os Contratos de Compra e Venda e respectiva Nota Promissória 
e Boleto Bancário, para o endereço constante do cadastro fornecido, 
documentação que deverá ser assinada e prontamente devolvida ao 
escritório da LEILONORTE.
7.1 - PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM LANCE ON LINE E VIRTUAL 
- Dado o lance e batido o martelo, considerar-se-a aceita a proposta nos 
moldes do artigo 427 do CC/02 com anúncio do promitente comprador 
pelo Leiloeiro Oficial. Com efeito, as partes reger-se-ão por normas gerais 
constantes neste Regulamento do Leilão bem como pelo instrumento 
Particular de Contrato e de Compra e Venda com Reserva de Domínio, 
este último em apartado, mas parte integrante deste. A LEILONORTE, 
compromete-se no prazo máximo de 3 (três) dias enviar as 3 (três) vias do 
Contrato de Compra e Venda de Animal/Produto com a respectiva Nota  
Promissória com valor total do débito ao endereço cadastrado do com-
prador. Ficando o comprador comprometido no prazo máximo de 10 
(dez) dias da realização do leilão, remeter as 3 vias do Contrato de Com-
promisso de Compra e Venda de Animal/Produto á LEILONORTE.

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

Regulamento 
Leilão Virtual Haras MZC



9 - LIBERAÇÕES DOS ANIMAIS - Os animais adquiridos somente serão 
liberados para retirada física e entrega aos senhores compradores, 
após a assinatura dos contratos e respectiva Nota Promissória e rece-
bimento destes documentos pelo escritório da LEILONORTE, conforme 
cláusula 7 acima, bem como depois de confirmado os créditos, nas  
respectivas contas corrente indicadas pela LEILONORTE, dos valores 
correspondentes às comissões de compra e da primeira parcela do  
sinal do negócio efetivado, de acordo com as Cláusulas 2 e 3 deste  
Regulamento, bem como daqueles descritos na Cláusula 8, 8.1 e 8.2 
acima, quando for o caso.

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

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

12 - EMBRIÕES GESTADOS, EMBRIÕES A COLETAR E ÓVULOS. Os ser-
viços técnicos e profissionais na coleta de embrião e a consequente 
transferência para a receptora são de responsabilidade do vendedor.
A receptora será fornecida pelo vendedor, devendo a mesma ficar à 
sua disposição após o desmame do produto, pois a receptora não faz 
parte do lote.
12.1 - EMBRIÕES A COLETAR - O vendedor deverá disponibilizar, às suas 
expensas o sêmen a ser utilizado na inseminação da doadora, conside-
rando-se a escolha do comprador sobre as opções apresentadas no 
catálogo do evento ou ainda oferecidas quando da realização do pregão 
mediante anúncio público do leiloeiro.

12.2 - ÓVULOS - O garanhão a ser utilizado deverá ser escolhido pelo 
comprador, que se responsabilizará pelo envio do sêmen até a cen-
tral de transferência indicada pelo vendedor, quantas vezes forem 
necessárias, sem nenhuma responsabilidade do vendedor quanto aos 
custos nesta operação, inclusive o valor do próprio sêmen.
12.3 - EMBRIÕES A COLETAR OU ÓVULOS - Após o recebimento do si-
nal, bem como da parcela vencível com 30 (trinta) dias, o vendedor se 
obriga a disponibilizar ao comprador a receptora prenha em no máximo 
12 (doze) meses.
12. 4 - Em não sendo cumprido o prazo de 12 (doze) meses constantes da 
cláusula 12.3 e tendo o comprador cumprido com todas as suas obriga-
ções de pagamentos, fica a critério deste a opção de cancelar o negó-
cio, devendo ser ressarcido pelo vendedor do valor pago e respectivas 
despesas de comissão de compra, devidamente corrigidos, ou ainda 
dar a este um novo prazo para entrega do embrião gestado.
12.5 - O comprador poderá fazer o pagamento pelas condições nor-
mais do leilão ou da seguinte forma: 2 parcelas e a comissão deverão 
ser pagas á vista, no ato do negócio, 2 (duas) parcelas com 30 dias e 
o  saldo devedor, deverá ser pago em 5 parcelas, após 60 (sessenta) 
dias de gestação, através de laudo comprobatório de prenhes assinado 
pelo médico vete-rinário responsável pela Central de Transferência de 
Embriões do vendedor.

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

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

15 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES DO VENDEDOR
15.1 REPRODUTIVAS - Os vendedores são responsáveis e garantem 
a fertilidade dos animais ofertados, entregando-os em condições de 
aptidão reprodutiva verificada por veterinário antes da liberação dos 
mesmos.
15.2 SANITÁRIAS - Os vendedores comprometem-se a entregar os ani-
mais livres, acompanhados da documentação comprobatória, de qual-
quer doença infecto contagiosa nos termos da exigência da Legislação 
e Fiscalização Sanitárias dos respectivos Estados de origem.
15.3 DE REGISTRO - Responsabilizam-se os vendedores pela garantia 
do cumprimento das exigências de documentação referente ao Reg-
istro Genealógico dos animais vendidos, junto ao Serviço de Registro 
Genealógico da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Man-

galarga Marchador, no que tange aos aspectos de documentação ex-
igida até quando da data de venda dos mesmos.
15.4 DE TRANSFERÊNCIA - Comprometem-se os vendedores a pro-
cederem às respectivas transferências dos animais aos seus novos 
proprietários, de acordo com os dados fornecidos pelos senhores 
compradores, ocorrendo isto após a quitação final dos pagamentos 
correspondentes de cada Nota Promissória emitida pelo vendedor e as-
sinada pelos senhores compradores, conforme constante do Contrato 
de Compra e Venda.
15.5 DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS - Todas as informações con-
stantes no Catálogo e fichas de leiloeiro têm total garantia e respon-
sabilidade dos vendedores.

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

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

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

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

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

São Paulo/SP, 26 de abril de 2015 - 
L eilonorte Promotora de Leilões Ltda.




