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Consolidada como  a  entidade  filantrópica  OFICIAL  da  raça
do cavalo Mangalarga Marchador, a  Associação  Marchadores
Pela Vida completou neste ano cinco anos de  auxilío  e  apoio
à pacientes com câncer em situação de vulnerabidade social e 
à pessoas que vivem na  linha da  extrema  pobreza  brasileira.
Ao todo, mais de 60 MIL vidas foram atingidas com os mais de
5 MILHÕES de reais  repassados  para  as entidades  parceiras. 
Atualmente, a raça Mangalarga Marchador é a única da América
Latina a contar com um projeto social de relevância nacional.

A MARCHADORES PELA VIDA

“A paixão pelo mangalarga 
marchador encontrou 

o amor pela missão 
de salvar vidas”



NÚMEROS DA MPV:

MAIS DE 60 MIL 
VIDAS ATINGIDAS

FAN PAGE OFICIAL:
400 CURTIDASINSTAGRAM OFICIAL:

12,3 MIL SEGUIDORES

5 MILHÕES DE REAIS 
DESTINADOS EM 5 ANOS



NÚMEROS DA ABCCMM:

18 MIL ASSOCIADOS CANAL OFICIAL:
104 MIL INSCRITOS

INSTAGRAM OFICIAL:
129 MIL SEGUIDORES

FAN PAGE OFICIAL:
62 MIL CURTIDAS

NEWSLETTER 
WHASTAPP: + DE 

500 GRUPOS OFICIAL



A LIVE:

DATA: 25/07 - SÁBADO A PARTIR DAS 15 HS

LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA GAMELEIRA

DURAÇÃO: 4 HORAS

TRANSMISSÃO:           /ABCCMMOFICIAL

OBJETIVO:   ANGARIAR  RECURSOS  PARA  A  MANUTENÇÃO DAS
AÇÕES DE APOIO E AUXÍLIO  AOS  PACIENTES  COM  CÂNCER E A 
PESSOAS  QUE  VIVEM NA LINHA DA EXTREMA POBREZA BRASILEIRA.



ATRAÇÃO MUSICAL:

@MARCELINHODELIMA
89,9 MIL SEGUIDORES

CANAL OFICIAL
4 MIL INSCRITOS



GUARDIÃ DA JÓIA 
MARCHADORES PELA VIDA!
Uma tradição que salva vidas. Assim podemos denominar 
a linda ação da Guardiã da Joia Marchadores Pela Vida. 
Todo ano, em nosso Leilão a nossa joia oficial troca de 
guardiã, saindo das mãos da doadora do ano anterior para 
a doadora do ano seguinte. A nossa última Guardiã, Sara, 
conta um pouquinho dessa experiência: “Quando decidi 
me tornar Guardiã de Ouro, no último Leilão, queria, 
na verdade, fazer mais, participar de forma ainda mais 
direta. E, carregar esse título, para mim, é motivo de muita 
felicidade”. Ela ainda convida as criadoras e criadores para 
entrarem na tradição e salvarem vidas. “Já estou ansiosa 
para compartilhar com outra pessoa essa missão solidária”.

Atenção! A ação da Guardiã será realizada durante a LIVE.



Adriano JK .......................... (71) 99721-8811

Ariel Tachinha ...................(41) 99696-8842

Cristiano Ladeira ................(31) 99851-6114

Glauber Gurgel ................. (85) 99987-4040

Júnior Rangel ................... (22) 98111-1515

Marcelo Castro ................. (31) 99976-4652

Marcelo Sarzedas ..............(22) 99988-1463

Paulinho Melo .................... (51) 98123.5573

Sandro Fusca .................... (31) 99699-9666

ASSESSORES QUE SALVAM VIDAS

COMPRADOR 
NÃO PAGA COMISSÃO

PAGAMENTO EM 
30 PARCELAS DIRETAS

INFORMAÇÕES E CADASTROS

LEILOEIRA

JULIANA PÚPIO 
(12) 3922.9066 - (12) 98141.6291



coberturas



ABSOLUTO ELFAR

QUEBRUTO ELFAR   X   NATA DA VISÃO

doador

pacote de 3 
COBERTURAS

01
lote

https://player.vimeo.com/video/434045784


ALADIM DO KELNER

ELFO DO PORTO AZUL   X   HIPINOSE DA PEDRA VERDE

doador

pacote de 3 
COBERTURAS

02
lote

https://player.vimeo.com/video/434045909


ATREVIDO DA MORADA NOVA

TEOREMA DA MORADA NOVA   X   ATREVIDA GRALHA AZUL

doador

pacote de 3 
COBERTURAS

03
lote

CONDomínio
ATREVIDO DA MORADA NOVA

https://player.vimeo.com/video/434045994


CAXAMBU ÍDOLO

GINETE MEUS AMORES   X   BELGICA JB DA OGAR

doador

pacote de 3 
COBERTURAS

04
lote

CONDomínio
CAXAMBU ÍDOLO

https://player.vimeo.com/video/434046072


COMANDANTE ELFAR

QUERIDO ELFAR   X   QUITANDINHA L.J.

doador

pacote de 3 
COBERTURAS

05
lote

https://player.vimeo.com/video/434046182


ELFO DO PORTO AZUL

HAITY CAXAMBUENSE   X   SAMIRA DO PORTO AZUL

CONDomínio
ELFO DO PORTO AZUL

COBERTURA
unitária

06
lote

doador

https://player.vimeo.com/video/434046236


ESTEIO TRÊS CORAÇÕES

ESTANHO DE ALCATÉIA   X   ASABRANCA DE TRÊS CORAÇÕES

pacote de 3 
COBERTURAS

07
lote

doador

https://player.vimeo.com/video/434046315


FATOR DA CAVARÚ-RETã 

FAVACHO ESTANHO   X   QUALIDADE DA ZIZICA

doador

08
lote

COBERTURA
unitária

https://player.vimeo.com/video/434046394


FUTURO FORMOSO 2S

LÓTUS DA CATIMBA   X   ILHA DA EMBAÚBA

pacote de 3 
COBERTURAS

09
lote

doador

https://player.vimeo.com/video/434046471


HERCULES DA EVOLUÇÃO

IMBU JOCAMAN   X   TIARA FUMAÇA PRETA

pacote de 3 
COBERTURAS

10
lote

doador

https://player.vimeo.com/video/434046612


IATE DE ALCATÉIA 

LÓTUS DA CATIMBA   X   ROSA DO FAROL

doador

pacote de 3 
COBERTURAS

11
lote

CONDomínio
Iate de ALCATÉIA

https://player.vimeo.com/video/434046735


JOGO DO MALBORO

ORIGINAL DO PASSO FINO   X   OLARIA DO PASSO FINO

pacote de 3 
COBERTURAS

12
lote

doador

https://player.vimeo.com/video/434046827


KAMIKAZE DO MZC

FAVACHO DIAMANTE   X   SAPOTI DO AEROPORTO

pacote de 3 
COBERTURAS

13
lote

doador

https://player.vimeo.com/video/434046912


LÓTUS DA CATIMBA

LIANUS DO YURI   X   SAPOTI DO AEROPORTO

doador

pacote de 3 
COBERTURAS

14
lote

CONDomínio
lótus da catimba

https://player.vimeo.com/video/434046980


LUAR DO MALBORO

FAVORITO D2   X   IRADA DO CARDEAL

pacote de 3 
COBERTURAS

15
lote

doador

https://player.vimeo.com/video/434047064


LÚCIDO DA FIGUEIRA

galante do expoente   X   laís do minatto

doador

pacote de 3 
COBERTURAS

16
lote

https://player.vimeo.com/video/434047135


MAGNÍFICO DA CORTE

LACÁIO DA CABEÇA BRANCA   X   CAXAMBU ZUMBA

pacote de 3 
COBERTURAS

17
lote

doador
CONDomínio

magnífico da corte

https://player.vimeo.com/video/434047230


MILIONáRIO DA ORIGEM

ESPELHO DA ORIGEM   X   LANTERNA DA ORIGEM

pacote de 3 
COBERTURAS

18
lote

doador

https://player.vimeo.com/video/434047290


MUSSOLINI DA PEDRA VERDE

FAVACHO ÚNICO   X   AMÉLIA DE BARRETOS

pacote de 3 
COBERTURAS

19
lote

doador

https://player.vimeo.com/video/434047369


NOBRE TRILHA REAL DE MASCAN

HOLOFOTE DE SÃO LOURENÇO   X   TRILHA MORRO GRANDE DA ZIZICA

doador

pacote de 3 
COBERTURAS

20
lote

https://player.vimeo.com/video/434047437


PALHAÇO BAVARIA

GALANTE DO EXPOENTE   X   DUNA DO EXPOENTE

pacote de 3 
COBERTURAS

21
lote

doador

https://player.vimeo.com/video/434047508


PREDADOR MZZ

DESEJO DO COMBOIO   X   SILUETA DO BERMA

doador

pacote de 3 
COBERTURAS

22
lote

https://player.vimeo.com/video/434047575


PALHAÇO PORTEIRA AZUL

ESTANHO DE ALCATÉIA   X   QUIXARA ELFAR

pacote de 3 
COBERTURAS

23
lote

CONDomínio
PALHAÇO PORTEIRA AZULdoador

https://player.vimeo.com/video/434047657


QUIBERMA ELFAR

FAVACHO DIAMANTE   X   SINIRA DO BERMA

pacote de 3 
COBERTURAS

24
lote

doador

https://player.vimeo.com/video/434047732


RAVEL CABALEIRO

IGUAÇU DO EXPOENTE   X   AQUARELA CABALLERO

pacote de 3 
COBERTURAS

25
lote

doador

https://player.vimeo.com/video/434047812


ROLO BAVÁRIA

GALANTE DO EXPOENTE   X   ALVORADA DA SONORA

doador

pacote de 3 
COBERTURAS

26
lote

https://player.vimeo.com/video/434047870


SHAKE ELFAR

AKRON EDÚ   X   LAMBADA DA CAATIBA

pacote de 3 
COBERTURAS

27
lote

doador

https://player.vimeo.com/video/434047970


TEOREMA DA MORADA NOVA

GUARITA SEARA DOURADA   X   ONDINA DA MORADA NOVA

doador

pacote de 3 
COBERTURAS

28
lote

https://player.vimeo.com/video/434048030


TIMONEIRO DA RIOCON

EL CID DO PORTO AZUL   X   OLIMPÍADA DA RIOCON

pacote de 3 
COBERTURAS

29
lote

doador

https://player.vimeo.com/video/434048111


TRILHO DO PORTO AZUL

TRILHO DA ZIZICA   X   DUNA DO PORTO AZUL

doador

pacote de 3 
COBERTURAS

30
lote

https://player.vimeo.com/video/434048210


CAÇADOR MEAIPE

ULISSES MEAÍPE   X   CINGAPURA FAZENDA GUARAPARI

doador

1 COBERTURA 2 COBERTURAS31
lote

ULISSES MEAIPE

FATOR DA CAVARÚ-RETÃ   X   ODISSÉIA MEAÍPE

pacote de 3 COBERTURAS

https://player.vimeo.com/video/434048268


VELUDO ELFAR

MÍSTICO ELFAR   X   QUAROBA ELFAR

doador

pacote de 3 
COBERTURAS

32
lote

https://player.vimeo.com/video/434048342


embriões



AMAZONA DO CONFORTO 

TRILHO DA ZIZICA   X   PAULA DA TODAY

doador
DEMENTE EMP 

embrião por

33
lote

EMP

HA
RA
S

https://player.vimeo.com/video/434414379


AMIGA ELFAR

quERIDO ELFAR   X   NATA DA VISÃO

doador
BACANA ELFAR

embrião por

34
lote

https://player.vimeo.com/video/434411314


Argonia Alambari

GUARITÁ SEARA DOURADA   X   SINIRA DO BERMA

doador
SHAKE ELFAR

embrião À
coletar por

35
lote

https://player.vimeo.com/video/434412559


CAMPONESA DE TRÊS CORAÇÕES

FATOR DA CAVARÚ-RETÃ   X   UBATUBA DE TRÊS CORAÇÕES

doador
ABIARA DA FIGUEIRA

embrião por

36
lote

https://player.vimeo.com/video/434412622


DIVINA DA MORADA NOVA 

TEOREMA DA MORADA NOVA   X   ATHINA DO TUIUTI

doador
EL RUBRO DA MORADA NOVA 

embrião por

37
lote

https://player.vimeo.com/video/434412682


FILOSOFIA DE SÃO JORGE

TORINO MARIMBÁ   X   CAXAMBU ANALUZ

doador
PLUTÃO E.A.O

embrião por

38
lote

https://player.vimeo.com/video/434412744


JAPARATUBA GRANFINA

FAVACHO DIAMANTE   X   CORSA POEMA

doador
ESTANHO DE ALCATÉIA

embrião por

39
lote

16/03/2020
Recep.:  499 - Beatriz EAO
CC 51763-2020

https://player.vimeo.com/video/434412812


 FADA E.A.O 

LAMPEÃO HO   X   ITAPARICA OCEANIA

doador
POETA DO PORTO AZUL

embrião por

40
lote

https://player.vimeo.com/video/434412880


LAIS DO MINATTO

TRUK RECANTO ALEGRE   X   ONDA DOURADO S.M.

doador
GALANTE DO EXPOENTE

embrião por

41
lote

https://player.vimeo.com/video/434412944


MISS ALCÂNTARA

DACAR KAFÉ DA NOVA   X   SINIRA DO BERMA

doador
FORRÓ DO ARO 

embrião por

42
lote

https://player.vimeo.com/video/434413018


PALESTRA BAVÁRIA

GALANTE DO EXPOENTE   X   ESCULTURA RRC

doador
SOL DBG

embrião por

43
lote

https://player.vimeo.com/video/434413067


PISTOLEIRA LUA DE PRATA

FUTURO DOS MARES   X   BANDIDA DA LUA DE PRATA

doador
 IGUAPE CATALÃO

embrião por

44
lote

https://player.vimeo.com/video/434413130


Quadrilha JEA

ABRIGO D2   X   JUNQUEIRA ESPERANÇA

doador
SERTÃO ELFAR

embrião por

45
lote

https://player.vimeo.com/video/434413194


RIBALTA DA SANTA ESMERALDA 

ELO KAFÉ DA NOVA   X   CHARMOSA DA SANTA ESMERALDA

doador
GALANTE DO EXPOENTE 

embrião por

46
lote

https://player.vimeo.com/video/434413281


SAPOTI BAVÁRIA

GALANTE DO EXPOENTE    X   IDÉIA DAS MINAS GERAIS

doador
ESTANHO de ALCATÉIA

embrião por

47
lote

https://player.vimeo.com/video/434413312


TEQUILA DA PAO GRANDE

TIGRÃO KAFÉ    X   ARGÔNIA ITAMBI DA STELLAMARIS

doador
JUVENTUS CAXAMBUENSE

embrião por

48
lote

https://player.vimeo.com/video/434413385


TETEIA DO TONICO

FLAMENGO JB    X   NAUTICA DO TONICO

doador
GALANTE DO EXPOENTE

embrião por

49
lote

https://player.vimeo.com/video/434413467


TRAVESSIA DO LUMIAR

SAGRADO DO LUMIAR   X   PRECIOSA DO LUMIAR

doador
PALHAÇO BAVARIA 

embrião por

50
lote

https://player.vimeo.com/video/434413529


TULIPA DA PIRAMBA

AGADEZ DO QUOCIENTE   X    A.V.M. LIRA

doador
JUIZ DE ALCATEIA

embrião por

51
lote

https://player.vimeo.com/video/434413587


1 - DA DATA E FORMA DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO
O Remate será realizado no dia 18 de Julho de 2020, com início às 20h (vinte horas), sendo os lotes apresentados virtualmente . O valor do lance final, quando da batida do martelo, multiplicado 
por 30 (trinta) será o valor total do lote apregoado.
Os respectivos INTERESSADOS em se cadastrar, responderão civil e criminalmente pela utilização inadequada do sistema ou por qualquer interferência no seu funcionamento que venha a prejudicar 
à funcionalidade da PSM LEILOES E ASSESSORIA “ON LINE OU VIRTUAL”.
A PSM LEILÕES E ASSESSORIA não terá responsabilidade legal por danos ou prejuízos que eventualmente venham acarretar aos USUÁRIOS do sistema do leilão “on line” ou “ virtual”, por problemas 
técnicos ou eventuais falhas no sistema que possa ocorrer, tanto na conexão quanto no sistema do USUÁRIO.
2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Em 30 (trinta) parcelas, sendo 01 (uma) parcelas à vista no ato do negócio,29 (vinte e nove) parcelas mensais fixas sem correção, vencíveis a cada 30 dias, até o término do contrato, totalizando 30 
parcelas.
3 - COMISSÕES
Leilão Beneficente – ISENTO DE COMISSÃO
4 - CADASTROS ANTECIPADOS
Por tratar-se de evento não presencial, é obrigatória a efetivação antecipada dos cadastros dos interessados 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 PSM LEILÕES E ASSESSORIA é gratuito. Para usufruir dos serviços da PSM Leilões E ASSESSORIA, o INTERESSADO, deverá antecipadamente aceitar as obrigações deste 
Contrato de Adesão de usuários para acesso a PSM LEILÕES “ ON LINE” OU “ VIRTUAL”, assim como preencher completamente seus dados cadastrais. O cadastro de PARTICIPANTE, dependerá da 
confirmação da PSM LEILÕES através de envio de email e de sua aprovação pela equipe administrativa da PSM LEILÕES 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 PSM LEILÕES 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 site www.psmleiloes.com.br , enviar também email à PSM Leilões cópia do CPF, RG, comprovante de endereço e comprovante de renda, referência bancária e 
pessoal.
É de total responsabilidade do PARTICIPANTE a veracidade das informações preenchidas no cadastro, assim como a sua atualização, para fins de assegurar a realização dos negócios. O uso das 
informações fornecidas pelo PARTICIPANTE na PSM LEILÕES está regulado pela POLÍTICA DE PRIVACIDADE. O usuário, desta forma, concede a PSM LEILÕES a autorização para uso destas informações, 
que serão utilizadas exclusivamente para a consecução dos objetivos da PSM LEILOES.
5 - APROVAÇÃO DOS CADASTROS
A critério dos vendedores ou da PSM LEILÕES, os senhores compradores que não apresentarem referências pessoais, bancárias ou documentos exigidos no item 4.1 – não estarão aptos a participarem 
do leilão.
6 – PROPOSTA PARA FECHAMENTO DE NEGÓCIO
Como o leilão é online e estará disponível no site da PSM Leilões por um período pré determinado , assim que a proposta feita pelo comprador , alcançar o valor determinado pelo vendedor para a 
venda do lote , esse lote será fechado , a venda consumada , anunciado o nome do comprador no site da PSM Leilões e posteriormente , anunciado no pregão , no dia do encerramento do leilão .
7 - AVALISTAS
Assiste aos vendedores o direito de solicitar avalista de seu conhecimento desde que manifeste esta exigência ao escritório da PSM LEILÕES antes que seja feita a liberação dos animais para entrega 
aos senhores compradores, ficando a aprovação do nome indicado a exclusivo critério do vendedor.
8 - DOCUMENTAÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DAS VENDAS

REGULAMENTO LEILÃO BENEFICENTE MARCHADORES PELA VIDA – 18/07/2020



Configurada a venda pela batida do martelo, conforme Cláusula 4,5 e 6 deste Regulamento, à PSM LEILÕES estará encaminhando aos senhores compradores os Contratos de Compra e Venda e 
respectiva Nota Promissória e Boleto Bancário, para o endereço constante do cadastro fornecido, documentação que deverá ser assinada e prontamente devolvida ao escritório da PSM LEILÕES.
8.1 – 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 PSM LEILÕES, compromete-se no prazo máximo de 3 (três) dias enviar as 3 (três) vias do Contrato de Compra e Venda de Animal/Produto com a respectiva Nota Promissória com valor total do 
débito ao endereço cadastrado do comprador.
Ficando o comprador comprometido no prazo máximo de 10 (dez) dias da realização do leilão, remeter as 3 vias do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Animal/Produto á PSM Leilões.
9 – 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.
9.1 - A nota fiscal referente à compra do animal será emitida pelo vendedor, na forma abaixo.
Como o leilão é financiado pelo vendedor, o valor da nota fiscal a principio será emitido sob o valor da 1ª (primeira) parcela. Para obter a nota fiscal no valor total da compra se faz necessário à 
quitação do saldo.
9.2- DO CADASTRO DE CONTRIBUINTE
Os senhores compradores deverão apresentar ao escritório da PSM LEILÕES seu número de inscrição no Cadastro de Contribuintes do CNPJ para fins de emissão das respectivas Notas Fiscais de Venda. A 
não apresentação acarretará ao comprador o ônus do pagamento do ICMS, calculado sobre o valor total da venda, e que deverá ser recolhido previamente à liberação dos animais, pelos responsáveis 
e mediante depósito antecipado com comprovação de recebimento do respectivo valor em conta corrente indicada pela JRP LEILÕES aos senhores compradores.
9.3 - DO ICMS SOBRE O FRETE
Os senhores compradores são os responsáveis quando for o caso de exigência legal, pelo recolhimento do ICMS sobre o frete dos animais adquiridos, correspondente ao transporte dos mesmos desde 
sua origem até o destino indicado, devendo o mesmo ser recolhido, de acordo com a Legislação Vigente pertinente a cada Estado respectivo, pelo responsável sobre a contratação dos fretes, antes da 
liberação dos mesmos, e mediante pagamento com comprovação de recebimento em conta corrente indicada pela JRP LEILÕES aos senhores compradores.
10 - 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 recebimento destes documentos 
pelo escritório da PSM LEILÕES, conforme cláusula 7 acima, bem como depois de confirmado os créditos, nas respectivas contas corrente indicadas pela PSM LEILÕES, 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.
11 - 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.
12 – FRETE: O FRETE é de responsabilidade dos senhores COMPRADORES. Após o cumprimento da cláusula 9 deste regulamento, os animais estarão aptos a serem retirados pelos senhores compradores. 
A PSM LEILÕES não se responsabiliza pelo frete e entrega dos animais, entretanto forneceremos aos senhores compradores telefones e contatos dos transportadores.
13 - EMBRIÕES GESTADOS, EMBRIÕES A COLETAR E ÓVULOS. Os serviços 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.
13.1 - EMBRIÕES A COLETAR - O vendedor deverá disponibilizar, às suas expensas o sêmen a ser utilizado na inseminação da doadora, considerando-se a escolha do comprador sobre as opções 
apresentadas no catálogo do evento ou ainda oferecidas quando da realização do pregão mediante anúncio público do leiloeiro.



13.2 - ÓVULOS – O garanhão a ser utilizado deverá ser escolhido pelo comprador, que se responsabilizará pelo envio do sêmen até a central de transferência indicada pelo vendedor, quantas vezes 
forem necessárias, sem nenhuma responsabilidade do vendedor quanto aos custos nesta operação, inclusive o valor do próprio sêmen.
13.3 - EMBRIÕES A COLETAR OU ÓVULOS - Após o recebimento do sinal, bem como da parcela vencível com 30 (trinta) dias, o vendedor se obriga a disponibilizar ao comprador a receptora prenha em 
no máximo 12 (doze) meses.
13. 4 - Em não sendo cumprido o prazo de 12 (doze) meses constantes da cláusula 12.3 e tendo o comprador cumprido com todas as suas obrigações de pagamentos, fica a critério deste a opção de 
cancelar o negócio, devendo ser ressarcido pelo vendedor do valor pago e respectivas despesas de comissão de compra, devidamente corrigidos, ou ainda dar a este um novo prazo para entrega do 
embrião gestado.
14 - IRREVOGABILIDADES DAS VENDAS
As vendas realizadas no presente remate são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o comprador recusar o animal ou solicitar redução de seu preço, conforme Legislação do Código Civil Brasileiro.
14 – RESPONSABILIDADES SOBRE OS ANIMAIS
Serão de responsabilidade do vendedor a guarda e cuidados com a manutenção dos animais leiloados e vendidos, durante todo o tempo que se mantiverem no local de origem dos mesmos, cessando 
esta quando da entrega dos referidos animais de acordo com a Cláusula 10 deste Regulamento, não restando à empresa leiloeira nenhum ônus em caso de acidentes e danos que, eventualmente, 
venham a ocorrer com os animais. A partir do embarque a responsabilidade pelo animal passa a ser do COMPRADOR.
15 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES DO VENDEDOR
15.1 REPRODUTIVAS – Os vendedores são responsáveis e garantem a fertilidade dos animais ofertados, entregando-os em condições de aptidão reprodutiva verificada por veterinário antes da liberação 
dos mesmos.
15.2 SANITÁRIAS – Os vendedores comprometem-se a entregar os animais livres, acompanhados da documentação comprobatória, de qualquer doença infecto contagiosa nos termos da exigência da 
Legislação e Fiscalização Sanitárias dos respectivos Estados de origem.
15.3 DE REGISTRO – Responsabilizam-se os vendedores pela garantia do cumprimento das exigências de documentação referente ao Registro Genealógico dos animais vendidos, junto ao Serviço de 
Registro Genealógico da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, no que tange aos aspectos de documentação exigida até quando da data de venda dos mesmos.
15.4 DE TRANSFERÊNCIA – Comprometem-se os vendedores a procederem às respectivas transferências dos animais aos seus novos proprietários, de acordo com os dados fornecidos pelos senhores 
compradores, ocorrendo isto após a quitação final dos pagamentos correspondentes de cada Nota Promissória emitida pelo vendedor e assinada pelos senhores compradores, conforme constante do 
Contrato de Compra e Venda.
15.5 DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS – Todas as informações constantes no Catálogo e fichas de leiloeiro têm total garantia e responsabilidade dos vendedores.
16 - REMATE O remate proceder-se á publicamente e dar-se á pelo método do maior lance recebido cabendo, ao leiloeiro não aceitar lances aviltantes ou de pessoas que julgar irresponsáveis ou inaptas 
por qualquer razão, podendo o mesmo estabelecer os motivos para tal.
17 - A PSM LEILÕES na qualidade de simples realizadora e promotora do Remate, não responde solidária e subsidiariamente pela liquidação das vendas, realizadas através do Remate PSM lEILÕES e 
o leiloeiro sendo também mero mandatário, ficam eximidos de eventuais responsabilidades e obrigações assumidas pelas partes.
17.1 As taxas e comissões de compra e venda do Leilão são irrestituíveis e irrevogáveis, sob quaisquer condições, mesmo que haja cancelamento da compra do lote. No caso da não
concretização do negócio após o remate, a parte responsável pelo cancelamento arcará com as taxas e comissões em sua totalidade.
18 - PARTICIPANTE Os participantes vendedores e senhores compradores, do leilão obrigam-se a acatar de forma definitiva e 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.
19.1- Fica ajustado que havendo recursos a meios judiciais e extrajudiciais, o débito do comprador será acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros legais, mais custos e honorários advocatícios 
na base de 20% (vinte por cento).
20 - OMISSÃO
Os participantes elegem o foro de NOVO HAMBURGO – RS para dirimir os casos omissos ao presente Regulamento, com renúncia expressa de outros, por mais privilegiado que sejam.






