
 
REGULAMENTO DO 1º LEILÃO VIRTUAL ONLINE PORTEIRA AZUL & CARAÍBAS  

 
O presente regulamento estabelecerá as normas que serão observadas durante o leilão, sendo que seu cumprimento será obrigatório a todos aqueles que, na condição de convidados participantes e/ou 
promotores do evento, quiserem promover a aquisição ou venda de animal(is), prenhez(es), aspirações (F.I.V), óvulos, sêmem, barrigas ou produto(s) do agrobusiness, ou que compareçam ao le ilão 
como mero espectador.  
 
O PRÉ-LANCE ONLINE terá início às 22:00hs do dia 23 de Fevereiro de 2015 com término previsto às 20:00hs do dia 09 de Março de 2015, a TRANSMISSÃO DO LEILÃO EXCLUSIVAMENTE SERÁ VIA 
INTERNET (www.leilonorte.com) A PARTIR DAS 21:00hs do dia 09 de Março de 2015, com lance de abertura de cada lote conforme ultimo Pré-Lance ofertado. 

 
Os lotes serão abertos aos interessados compradores conforme data e horário acima, que, para participarem deverão estar devidamente cadastrados com LOGIN e SENHA no site: www.leilonorte.com e 
devidamente aprovados pelo departamento responsável. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
O valor do lance será por animal, que multiplicado por 30 parcelas resultará no valor do total do lote arrematado, sendo: 2+2+26. Serão 02 (duas) parcelas à vista no ato do negócio, 02 (duas) parcelas 
com 30 dias, 26 (vinte e seis) parcelas mensais xas sem correção, vencíveis a cada 30 dias. 
 
Observações.:  
1. O valor do lance será de R$25,00 (vinte e cinco reais) em R$25,00 (vinte e cinco reais) que multiplicado por 30 parcela corresponderá ao valor total do lote.  
2. É de inteira responsabilidade do comprador a segurança e o risco dos animais a serem transportados desde o momento de seu emb arque no local de origem até a entrega no local 
de destino.  
3. A retirada dos animais será de responsabilidade do comprador, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de 60 dias da data do 1º Leilão Virtual Online Porteira Azul & Caraíbas , a 
não retirada acarretará custo diário de estadia , a ser pago pe lo 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 s ua propriedade, entretanto o Vendedor  e Leilonorte  se exime m de quaisquer responsabilidades sobre es tes.  
4. A Leilonorte enviará para o endereço do comprador no dia seguinte ao término do 1º Leilão Virtual Online Porteira Azul & Caraíbas  as Notas de Leilão/Contrato de Compromisso 
para que sejam  devidamente assinada s nos locais indicados e devolvida s no endereço a ser informado pela Leilonorte no prazo máximo de 10 (dez) dias após a realização do leilão.  
 
COMISSÕES e INSCRIÇÕES 
Do comprador será cobrado 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. 
 
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 t odas as parcelas.  
 
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 EVENTO/EMPRESA 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 identicado 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 m 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 especicas 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 vericação 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 ns 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 m 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 cará 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 
reprográcas a serem arquivadas pela EMPRESA 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 especíca 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 nal das comissões (venda e compra) que terá, sempre, como 
base de cálculo, o valor da transação anunciada pelo LEILOEIRO pela batida do martelo. Ou seja, em sendo dado qualquer desconto, seja para pagamento à vista, seja para desconto progressivo em 
lotes sequenciais ou desconto de qualquer natureza concedida pelo VENDEDOR ao COMPRADOR, referida liberalidade não atingirá os honorários do leiloeiro e/ou EMPRESA LEILOEIRA. 
3.5. O valor das comissões (compra e venda) é considerado devido logo após a concretização do negócio e seu pagamento será sempre à vista. 
3.6. Os casos de lance de defesa são regidos pelo item 6.14. 
3.7. O atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento de qualquer parcela, bem como da comissão, acarretará a mora do devedor, com acréscimo de juros de 1% ao mês, atualização monetária, 
cláusula penal de 20% e honorários advocatícios. 
4. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O LEILÃO DE PRENHESES: 
4.1. PRENHESES RECEPTORAS: 
4.1.1. O VENDEDOR se obriga a entregar ao COMPRADOR a receptora devidamente fertilizada com o embrião objeto do lance, responsabilizando-se por entregá-la em perfeitas condições físicas, com boa 
habilidade maternal, para bem criar o embrião. 
4.1.2. A receptora é considerada como bem acessório ao embrião. Nesse compasso, a receptora é parte integrante do contrato de compromisso de compra e venda do embrião. 
4.1.3. O VENDEDOR será responsável pela prenhes até a sua entrega ao COMPRADOR ou a pessoa por este indicado. O COMPRADOR, por sua vez, se compromete a mantê-la(s) 
sob as mesmas condições de manejo e trato, a m 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 prossionais 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 acasa lamento 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 resp onsabilidade 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 rmado entre as partes. 
4.3.5. O VENDEDOR garante ao COMPRADOR que a prenhes adquiridas venha a nascer com saúde, com garantia de receber RGN (registro geral de nascimento) e RGD (registro geral denitivo). 
4.3.6. Caso a cria não preencha os requisitos mencionados no item anterior, deverá o VENDEDOR substituí-la. Caso não possua outra cria proveniente do mesmo acasalamento, poderá substituí-a por 
outra já nascida de igual categoria e valor, de comum acordo com o COMPRADOR.  
4.4. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LEILÃO DE ASPIRAÇÂO 
4.4.1. A coleta do ovócito será feita pela técnica de aspiração folicular via ultra-som, até que outra mais moderna venha a ser desenvolvida pela medicina veterinária. 
4.4.2. A venda compreenderá todos os ovócitos presentes no útero da doadora no momento da aspiração, independentemente do numero que venha a ser aspirado. 
4.4.3. A aspiração ocorrerá no prazo máximo de 30 dias após a realização do leilão, salvo disposição contratual em contrário. 
4.4.4. Os processos de aspiração e fecundação, serão realizados por prossionais eleitos pelo VENDEDOR. O COMPRADOR, contudo, por si ou via representação, poderá acompanhar os processos, 
contanto que apresente manifestação expressa neste sentido. 
4.4.5. Salvo disposição contratual em contrário, o sêmen de fecundação será escolhido pelo COMPRADOR, às suas expensas, e sairá do seu banco de sêmen ou de qualquer outro disponível no mercado 
pecuário, devendo ser entregue ao VENDEDOR em até 15(quinze) dias após a realização do leilão. 
4.4.6. O preço da compra e venda abrange o custo de implantação do embrião fecundado e a fêmea receptora do embrião. Contudo, poderá o COMPRADOR escolher laboratório de sua preferência para 
fazer a implantação, bem como apresentar sua própria fêmea receptora, desde que comunique sua intenção ao VENDEDOR, em até 10 dias após realização do leilão. Nesta hipótese, o COMPRADOR 
deverá arcar com a diferença do preço cobrado pelo laboratório escolhido pelo VENDEDOR e com aqueles decorrentes do transporte da fêmea receptora de sua preferência. 
4.4.7. A entrega da fêmea prenhe ocorrerá logo após a realização da sexagem dos animais. 
4.4.8. Na hipótese do lance do leilão prever garantia de um número mínimo de crias com determinada característica (por exemplo, o sexo do animal), os processos de aspiração e fecundação serão 
repetidos quantas vezes for necessário para que se atinja aquele número. 
4.3.6.1. Em qualquer das hipóteses previstas no item anterior, todas as despesas geradas serão suportadas pelo VENDEDOR, desde que dev idamente 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 prossionais 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 especicações 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 deacionário 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 denição 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 reticados 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 ns de divulgação do resultado nal 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 c omercializado e o valor efetivo da transação. Finalmente, ca 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 nal 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 scais referentes às vendas e a nota scal 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 rma 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) rmado(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), cando a cargo do(s) doador(es) a 
responsabilidade pela entrega, bem como pela qualidade do(s) animal(is) e/ou produto(s) doado(s). 
11. FORO DE ELEIÇÃO 
11.1. Fica eleito o foro da cidade de São Paulo para dirimir qualquer dúvida oriunda deste regulamento com relação à Empresa Organizadora e Promotora do Evento (SC Promoções e Eventos Ltda – 
LEILONORTE). 
 
 
São Paulo-SP, 23 de Fevereiro de 2015.  
 
LEILONORTE LEILÕES 



HARAS PORTEIRA AZUL LOTE 01

HABENA PORTEIRA AZUL

M. MARCHADOR FEMEA 24/01/2008 0128097

INDISC RETO  DA  J.F. JO C EMA R

HA BENA  DA  BA IXA  FUNDA

BA TUY  DE  SA N FRA NC ISC O

P LUMA  JA YBA

ITA C O A TIA RA  C UBA NO

O NDA  BELA  C RUZ

JA RA MA  DE  SA N FRA NC ISC O

TO RP EDO  DE SA NTA  LÚC IA

Belíssima égua detentora de um temperamento de sela 
extraordinário lha do grande reprodutor de origem lobos 
indiscreto da JF Jocemar na Campeoníssima Habena da Baixa 
funda. Encontra-se prenha do reprodutor chefe do haras 
porteira azul Estanho de Alcatéia. Portanto ótima 
oportunidade de se levar pra casa este maravilhoso lote 2 em 
1.

Investidor: Valor: R$ 

HARAS PORTEIRA AZUL LOTE 02

HAVANA PORTEIRA AZUL

M. MARCHADOR FEMEA 18/12/2007 0128096

LÍDER J.B.

BE IJO  J.B.

ESPA DILHA  J.B.

C A XA MBÚ ÍO N

NEBRA SC A  L.J.

ZULEIKA  DO  C A MPO  REDO NDO

JUBILEU  C A XA MBUENSE

SA MA NTA  DO  C A MPO  REDO NDO

TUP Y  DO S C RIMINO SO S

MO NZA  DO  C A MP O  REDO NDO

DA MA  C A XA MBUENSE

RA RO  DO  GRA NITO

Égua tordilha possuidora de uma beleza superior, muito 
expressiva e caracterizada. Filha de líder JB na Zuleica do 
Campo Redondo, portanto carrega em suas veias a genética 
de Beijo JB e Espadilha JB.
Segue prenha do excepcional de produção Estanho de 
Alcatéia.
Mais um lote 2 em 1.

Investidor: Valor: R$ 



HARAS CARAÍBAS LOTE 03

MATUTO DAS CARAÍBAS

M. MARCHADOR MACHO 22/10/2012 204067

C A RTA GO  DO  Q UO C IENTE

FA V A C HO  ESTA NHO

A M A NDA  DO  V ERDUN

BA RA LHO  S.M .

FA V A C HO  SINA

FA V A C HO  Q UO C IENTE

LA P IDA DA  DO  V ERDUN

HELENA  DA S C A RA ÍBA S

FA RA Ó  F.K.

BA RTIRA  DA  TA LISMÃ

C O MBA TE  DA  SEDUÇ Ã O

ITA  P INGA -FO GO

FA C EIRA  F.K.

FA V A C HO  DIA MA NTE

Potro baio forte e estruturado. Filho do varias vezes 
campeão em pistas Cartago do Quociente na Helena das 
Caraíbas.
Seu pai é um lho do Favacho Estanho e sua mãe é lha do 
Tetra campeão nacional Faraó F.K.
Esse tem tudo para dar muitas alegrias ao comprador, 
sangue e genética de campeões!

Investidor: Valor: R$ 

HARAS CARAÍBAS LOTE 04

MESCLADO DAS CARAÍBAS

M. MARCHADOR MACHO 01/12/2012

INDIO  DA S C A RA ÍBA S

FA RA Ó  F.K.

XÊNIA  KA FÉ

PA LHA Ç O  DE IT UV ERA V A

FA C EIRA  F.K.

FA V A C HO  DIA MA NTE

ELITE SA N FRA NC ISC A

ESPA DA  DO  C O LO RA DO

RA DA R DE  A NC HIETA

RA Ç A  DA  SA NTA  HELENA

IMP ERA DO R DA  SA NTA  HELENA

LA RA DA  DA  SA NTA  HELENA

BA RRA  DITA DO RA

MA GO  DE A NC HIETA

Único potro pampa deste remate!!
Potro pampa de castanho, de excelente estrutura e 
renamento. Seu pai é campeão em pista e já comprovado 
na reprodução.
Fruto do acasalamento mais consagrado no Haras Caraíbas, 
Faraó FK e Xênia kafé. Sua mãe, é irmã de diversas doadoras 
consagradas nacionalmente e do 1º premio progênie de pai 
2014, Jabuti da Mandassaia.

Investidor: Valor: R$ 



HARAS PORTEIRA AZUL LOTE 05

NEFERTITE PORTEIRA AZUL

M. MARCHADOR FEMEA 08/12/2012 235641

LA REDO  DO  P A RA ÍSO

RA BISC O  DA  O GA R

FA V A C HO  SURP RESA

FA V A C HO  X.P .T .O .

FA V A C HO  TA REFA

Q UIXO TE  JUSSA RA

FA V A C HO  Q UO C IENTE

FA V A C HO  XUXA

TRA ITUBA  A V ISO

HA V A NA  DO  FA V A C HO

JUV ENTUDE DO  FA V A C HO

FA V A C HO  X.P .T .O .

Essa Nefertite apaixona qualquer Faraó! Baia, marchadeira, 
lha do precocemente falecido Laredo do Paraíso com a 
fenomenal Quixote Jussara. Essa esta a espera da sela para 
conquistar as pistas do país.

Investidor: Valor: R$ 

HARAS CARAÍBAS LOTE 06

NEMO DAS CARAÍBAS

M. MARCHADOR MACHO 01/01/2013 213603

FO RRÓ  DO  C A RDEA L

Q UIXO TE  EMPO RIO

A LTA  DO  P A NO RA MA

PÉGA SO  B.R.

MO LEC A  DE  MA LTA

MA LIBU  DA  SA NTA  TEREZINHA

IV INHEMA  DO  C A P ITA O

Q UIBO A  DA  SA NTA  ESM ERA LDA

ELO  KA FÉ DA  NO V A

DIV INA  DO  REBA NHO

ITUA NA  DE  A LT INÓ P O LIS

PA LHA Ç O  DE IT UV ERA V A

Um dos dois potros rosilhos desse remate. Produto de 
transferência de embriões de dois campeões em pista, seus 
pais juntos somam mais de 80 títulos em pista!!!
Acasalamento de sucesso no Haras que gerou a Kiboa das 
Caraíbas, égua jovem de grande futuro nas pistas. Sua mãe é 
uma lha do Elo kafé da Nova na Divina do Rebanho.
Potro para quem quer um animal de genética comprovada, 
uma das grandes oportunidades desse remate. 

Investidor: Valor: R$ 



HARAS CARAÍBAS LOTE 07

NÍVEA DAS CARAÍBAS

M. MARCHADOR FEMEA 26/12/2013 248255

JA TO BÁ  DA S C A RA ÍBA S

FA RA Ó  F.K.

XÊNIA  KA FÉ

PA LHA Ç O  DE IT UV ERA V A

FA C EIRA  F.K.

FA V A C HO  DIA MA NTE

ELITE SA N FRA NC ISC A

C A RA ÍBA S E .A .O .

C A BUÇ U  DA  SELV A  MO RENA

C EREJA  DO  REBA NHO

FLA  FLU  EDÚ

TRA V IA TA  DO  REBA NHO

JUV ENTUDE DA  SELV A  MO RENA

O RIGINA L DE  SA NTA  LÚC IA

Potraça!!
Marchadeira, linda, harmônica em suas passagens e direções, 
frente nobre e cabeça bem feminina. Seu pai vem se 
destacando nas pistas da Bahia nos últimos anos e vai forte 
em 2015 para a Gameleira, além de ser fruto do principal 
acasalamento do Haras Caraíbas, Faraó F.K e Xênia Kafé.
Sua mãe Caraíbas E.A.O é campeã em pista e lha do Cabuçu 
da Selva Morena na Cereja do Rebanho,fruto do 
acasalamento de dois campeões em pista.
Essa cabe na cabeceira de qualquer plantel. 

Investidor: Valor: R$ 

HARAS PORTEIRA AZUL LOTE 08

NOBREZA PORTEIRA AZUL

M. MARCHADOR FEMEA 13/08/2012 234782

EMIR DO  PA U  DA  RO LA

BA LUKE  DE MA LTA

ITA JA Í  T IM BIRA

KA LIFA  BELA  C RUZ

MA RT INIC A  HO

BÔ NUS DE  MA LTA

ITA C O A TIA RA  JA NDA IA

TRO MBETA  DO  SO NHO

FA V A C HO  IA TE

HA RP A  SC B

PA IS DA  SELV A  MO RENA

LA NÇ A  V EGA S

FA V A C HO  XUXA

FA V A C HO  Q UO C IENTE

Potra diferenciada no andamento, na morfologia e na 
genética premiada. Filha do Consagrado Campeão de pistas 
na Bahia Emir do Pau da Rola, lho do campeão dos 
campeões Nacional Baluke de Malta. Na linha baixa é lha da 
premiada Trombeta do Sonho que é Favacho Iate em égua 
País da Selva Morena.

Investidor: Valor: R$ 



HARAS PORTEIRA AZUL LOTE 09

OCALA PORTEIRA AZUL

M. MARCHADOR FEMEA 10/09/2013 244174

GA LEÃ O  RRC

JA BUT I DA  MA NDA SSA IA

C IRA NDA  DO  TRA BA NDA

TRILHO  DA  ZIZIC A

A STUTA  DO  MO RRO  Q UEIMA DO

RA DA R DA  A C HIETA

ISC A  DA  O GA R

IBÉRIC A  PO RTEIRA  A ZUL

Q UERUBIM  MA V I

V A IDO SA  DA  SELV A  MO RENA

A NGA Í  EURO P EU

NO ITES C A RIO C A S DA  SELV A  MO RENA

DA NTA  MA V I

GIBRA LTA R BA NC O

Belíssima potra lha do cruzamento entre o Galeão RRC que 
é Campeão Brasileiro de marcha e Res. Grande Campeão 
Nacional da Raça 2014 na Ibérica Porteira Azul, que é lha 
premiada do Querubim Mavi na fenomenal Vaidosa da Selva 
Morena.

Investidor: Valor: R$ 

HARAS PORTEIRA AZUL LOTE 10

ODALISCA PORTEIRA AZUL

M. MARCHADOR FEMEA 01/09/2013 238590

GA LEÃ O  RRC

JA BUT I DA  MA NDA SSA IA

C IRA NDA  DO  TRA BA NDA

TRILHO  DA  ZIZIC A

A STUTA  DO  MO RRO  Q UEIMA DO

RA DA R DA  A C HIETA

ISC A  DA  O GA R

SISTEMA  V A LE SUL

A TRA ENTE  DO  A LEGRE

4M/302 P A TRÍC IA  DO  DIA MA NTE

C A FUNDÓ  P REDILETO

ENC HO V A  HO

ITA C O A TIA RA  JA SSA NA

KA LIFA  BELA  C RUZ

Todo Harém tem que ter uma Odalisca como essa!
Potra de empolgar com tanta marcha e beleza, lha do 
grande reprodutor Galeão RRC Campeão Brasileiro e Res. 
Grande Campeão Nacional da Raça 2014 utilizado na estação 
passada já dando resultados na tropa porteira azul. Sua Mãe, 
Sistema Vale Sul, sangue excepcional do Kalifa Bela Cruz.
Odalisca é nada mais nada menos que irmã materna da 
grande doadora do Haras, Fragata Porteira Azul.

Investidor: Valor: R$ 



HARAS PORTEIRA AZUL LOTE 11

ODARA PORTEIRA AZUL

M. MARCHADOR FEMEA 17/09/2013 238604

O RIXÁ  DO  YURI

GREC O  DO  YURI

HERA  DO URA DO  S.M .

DESENHO  DO  GUEGA

JUNQ UEIRA  ESPA DILHA

MA RA GA TO  L.J

TRA NÇ A  S.M .

P RIMA V ERA  ELFA R

RA DA R DE  A NC HIETA

A RISC A  DO  GA Í

FA RO ESTE  DA  GIRO NDA

O BRA  DO  KM 47

BA RRA  DITA DO RA

MA GO  DE A NC HIETA

Essa castanha é exímia de marcha e tipo e não tinha com ser 
diferente, lha do consagrado Orixá do Yuri na Primavera Elfar 
que é Bi Res. Campeã Nacional, lha do Radar de Anchieta na 
Arisca do Gai.
Pode apostar que Odara Porteira Azul será sem dúvidas uma 
grande égua.

Investidor: Valor: R$ 

HARAS CARAÍBAS / HARAS LAGO NEGRO LOTE 12

ÔMEGA CARAÍBAS

M. MARCHADOR MACHO 09/02/2014 215129

GA V IÃ O  DA S C A RA IBA S

NO BRE  DE  SA NTA  LÚC IA

A MA RA L TEQ UILA

TURBA NTE  L.J.

FA MO SA  DE  SA NTA  LÚC IA

PA ULISTA  DE  SA NTA  LÚC IA

A M A RA L FLIC A

JO RNA LISTA  E .A .O .

LA RA NTE  D.M .O .

TESO URA  DO  C A MP O  A LEGRE

FA V A C HO  Q UO C IENTE

FA V A C HO  NÚC IA

A ZO UGUE  A .J.

Lindo, assim podemos denir esse potro.
Filho do garanhão que vem despontando na reprodução na 
Bahia, recentemente condominiado entre os Haras Caraíbas, 
Timbó e Padrão. Um lho do Nobre de Santa Lucia na Amaral 
Tequila.
Sua mãe é lha da consagrada doadora Tesoura do Campo 
Alegre, égua fechadinha no sangue Favacho e lha do 
Favacho Quociente, portanto, irmã dos sementais Favacho 
Estanho, Favacho Jamaica, Favacho Jerusalem e Emblema 
E.A.O. 

Investidor: Valor: R$ 



HARAS CARAÍBAS / HARAS  DOMINICANA LOTE 13

ÓPIO DAS CARAÍBAS

M. MARCHADOR MACHO 19/12/2014

C A RTA GO  DO  Q UO C IENTE

FA V A C HO  ESTA NHO

A M A NDA  DO  V ERDUN

BA RA LHO  S.M .

FA V A C HO  SINA

FA V A C HO  Q UO C IENTE

LA P IDA DA  DO  V ERDUN

RELÍQ UIA  DA  MO RA DA  NO V A

Q UERUBIM  MA V I

A NA LIC E  J.N.53

SA RA NDI J.N .53

PUP ILA  DO  V ERDUN

DA NTA  MA V I

GIBRA LTA R BA NC O

Belíssimo potro amarilho, produto de transferência de 
embriões, literalmente a venda neste remate!!
Um dos Babys desse leilão, genética de marcha comprovada, 
sem dúvida uma das grandes oportunidades que o Haras 
Caraíbas oferece.
Potro marchado, altivo e muito harmônico em sua estrutura. 
Seu pai, campeão em pistas e comprovado na reprodução, 
através de seu lho campeão nacional 2014, Lago Negro das 
Caraíbas.

Investidor: Valor: R$ 

HARAS PORTEIRA AZUL LOTE 14

ORVALHO PORTEIRA AZUL

M. MARCHADOR MACHO 10/11/2013 208891

GA LEÃ O  RRC

JA BUT I DA  MA NDA SSA IA

C IRA NDA  DO  TRA BA NDA

TRILHO  DA  ZIZIC A

A STUTA  DO  MO RRO  Q UEIMA DO

RA DA R DA  A C HIETA

ISC A  DA  O GA R

JULIETA  DA  V ENEZA

EV EREST  DA  V ENEZA

ÉP O C A  DA  V ENEZA

SINISTRO  JB DA  O GA R

XIX DO  P A U  DA  RO LA

HERA  DO URA DO  S.M.

RA DA R DE A NC HIETA

Potro Castanho Lindo! Diferente parado, morfologia 
extraordinária, marchador, e dono de uma carga genética 
invejável. Filho do Galeão RRC Campeão Brasileiro e Res. 
Grande Campeão Nacional da Raça 2014 na Julieta da 
Veneza sangue do radar de Anchieta doadora que vem sendo 
destaque na produção do Porteira Azul.

Investidor: Valor: R$ 



HARAS CARAÍBAS / HARAS LAGO NEGRO LOTE 15

OTON DAS CARAÍBAS

M. MARCHADOR MACHO 01/10/2014

Q UEBRUTO  ELFA R

FA V A C HO  DIA MA NTE

IA RA  DA  C A BEC A  BRA NC A

TRUC  DO  MO RRO  GRA NDE

FA V A C HO  XUXA

TA BA T INGA  SENEGA L

SA UDA DE DA  C A BEC A  BRA NC A

KUMBIC A  H.Z.

V ENTO  J.N .53

NA MO RA DA  DO  GUEC A

MA REL P ITA NGA

JA P O NA  DO  GUEC A

Mais um super lote que o Haras Caraíbas nos disponibiliza. 
Potro Baby, rosilho, produto de transferência de embrião, 
lho do campeão nacional e recém falecido Quebruto Elfar, na 
doadora Kumbica H.Z. 
Esse tem tudo para seguir os caminhos do seu pai e do avô 
Favacho Diamante.

Investidor: Valor: R$ 

HARAS PORTEIRA AZUL LOTE 16

OVERDOSE PORTEIRA AZUL

M. MARCHADOR FEMEA 29/10/2013 244169

GA LEÃ O  RRC

JA BUT I DA  MA NDA SSA IA

C IRA NDA  DO  TRA BA NDA

TRILHO  DA  ZIZIC A

A STUTA  DO  MO RRO  Q UEIMA DO

RA DA R DA  A C HIETA

ISC A  DA  O GA R

V A NDA  DA  C A DUC EU

REC IFE  DA  CA DUC EU

SA RA H DA  C A DUC EU

LA NDA U DO  C A DUC EU

C A RINA  DA  BELA  O LINDA

LA IS DO  C A DUC EU

LA NDA U DO  C A DUC EU

Overdose de marcha e raça!
Potra Alazã de empolgar com tanta marcha e beleza, lha do 
Campeoníssimo Brasileiro de marcha e Nacional da Raça 
2014 Galeão RRC utilizado na estação passada trazendo 
muita alegria na tropa porteira azul; Sua Mãe, Vanda da 
Caduceu, remonta as melhores veias da linhagem 53 e hoje é 
doadora de conança do Haras Engenho do Poço.

Investidor: Valor: R$ 



HARAS PORTEIRA AZUL LOTE 17

PACATO PORTEIRA AZUL - 50%

M. MARCHADOR MACHO 12/09/2014

ESTA NHO  DE  A LC A T ÉIA

P A V Ã O  DO  MO RRO  Q UEIMA DO

BRA ÚNA  DE  A LC A T ÉIA

FA V A C HO  ÚNIC O

JA NDA  DO  NA RC ISO

NO V A TO  R.B.

FA V A C HO  JERUSA LÉM

RA INHA  DA  SA NTA  HELENA

NO V A TO  R.B.

LIA  DA  SA NTA  HELENA

HA V A Í  DA  C O RUMBA ÍBA

C A NA DÁ  DA  SA NTA  HELENA

INO C ÊNC IA  R.B.

TA BA T INGA  R.B.

Trazemos aqui esse jovem potro para mostrar a qualidade da 
prole do Campeão Nacional e Garanhão chefe do Haras 
Porteira Azul Estanho de Alcatéia. A mãe dispensa 
comentários, doadora de elite do M. Marchador Rainha de 
Santa Helena.
Potro com futuro promissor nas pistas com todas as 
características para se tornar um futura Garanhão. Seu irmão 
próprio já montado Lider Porteira Azul vem se destacando 
em pista e sem dúvidas um futuro reprodutor.

Investidor: Valor: R$ 

HARAS PORTEIRA AZUL LOTE 18

PAGODE PORTEIRA AZUL

M. MARCHADOR MACHO 31/10/2014

ESTA NHO  DE  A LC A T ÉIA

P A V Ã O  DO  MO RRO  Q UEIMA DO

BRA ÚNA  DE  A LC A T ÉIA

FA V A C HO  ÚNIC O

JA NDA  DO  NA RC ISO

NO V A TO  R.B.

FA V A C HO  JERUSA LÉM

FUMA Ç A  C EDRO  DA  SERRA

XA NGA I DA  C O XILHA  GRA NDE

Á UST RIA  C A XA MBUENSE

MEA ÍPE  MEA ÍP E

NEGRITA  C A XA MBUENSE

ILHA  DA  C O XILHA  GRA NDE

BEIJO  J.B.

O Marchador deu samba e agora vai dar pagode também!
Lindo Potro, produto de exceção gerado pelo Campeoníssimo 
Nacional, Estanho de Alcatéia em cruzamento com a jovem 
doadora Fumaça Cedro da Serra que remete os sangues do 
Beijo J.B. e Palhaço de Ituverava.

Investidor: Valor: R$ 



HARAS PORTEIRA AZUL LOTE 19

PINGA PORTEIRA AZUL

M. MARCHADOR MACHO 03/09/2014

ESTA NHO  DE  A LC A T ÉIA

P A V Ã O  DO  MO RRO  Q UEIMA DO

BRA ÚNA  DE  A LC A T ÉIA

FA V A C HO  ÚNIC O

JA NDA  DO  NA RC ISO

NO V A TO  R.B.

FA V A C HO  JERUSA LÉM

IM PEC Á V EL TA NDY

GENIO SO  E .A .O .

Q UIXO TE  LUC IA NA

FA V A C HO  Q UO C IENTE

RO SEIRA  P .R.

SO BERA NA  DA  SA NTA  LÚC IA

LA RA NTE  D.M .O .

Nada como uma boa Pinga para festejar!!
Potro renado e ótima qualidade de movimento, Cruzamento 
do fenômeno de produção Estanho de Alcatéia que dispensa 
comentários com a Impecável Tandy, portanto vai ao sangue 
do Favacho Único na linha alta e Favacho Quociente.
Marchador Nato, com certeza vai ferver nas pistas.

Investidor: Valor: R$ 


