Política para Comercialização de Sêmen
Prezados Clientes,
Com o intuito de aprimorar a prestação de serviços relativo à venda de coberturas
dos garanhões do Haras Agromen, comunicamos os procedimentos que estarão em
vigor a partir da temporada 2020/2021.
1. É imprescindível que todos os clientes estejam cadastrados em nosso sistema e para
facilitar, disponibilizaremos no site do haras www.harasagromen.com.br modelo da
ficha cadastral que deverá ser preenchida e encaminhada para o e-mail
julioparreira@agromen.com.br
adalberto.oliveira@valedoverdao.com.br
e
luciano@agromen.com.br
2. As solicitações de coletas deverão ser realizadas com pelo menos 48 horas de
antecedência, através dos e-mail acima e obrigatoriamente deverão constar as
seguintes informações:








Nome do Proprietário:
Nome do Garanhão que deseja adquirir sêmen:
Quantidade de doses:
Nome da Reprodutora:
Número de registro da reprodutora na ABCCH:
Data da Coleta:
Identificação do Solicitante:
Nome:
Telefone Celular para contato:

“Declaro estar ciente das normas e procedimentos do haras Agromen para
comercialização de sêmen conforme Regulamento disponível no site
www.harasagromen.com.br ”.
3. Depois de autorizada a venda pelo Departamento de Crédito, vocês receberão um email confirmando e na sequência deverão contatar com o Dr. Cássio através dos
telefones (16) 9 9101-1191 para combinar a data e horário da coleta e como será
encaminhado.
4. As coletas e as respectivas remessas somente serão realizadas nas “Segundas
Quartas e Sextas feiras”.
5. Na aquisição do sêmen, será cobrado (100%) do valor total da cobertura do garanhão
solicitado, mais R$ 250,00 de serviço de coleta e respectivas despesas com remessa
“quando houver”.
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6. O valor da cobertura será dividido em 03 parcelas, sendo que juntamente com a
parcela de entrada será cobrada a taxa de coleta e respectivas despesas de transporte
“quando houver”.
7. A cada nova remessa que for realizada, será cobrada separadamente a taxa de coleta
e despesas com transporte, “quando houver”.
8. A cobrança será realizada através de boleto bancário que emitiremos em nome do
proprietário do animal e será encaminhada através do e-mail do comprador.
9. Ao solicitar a segunda ou terceira remessa de sêmen, consideraremos como
negativa a tentativa de prenhes da remessa anterior.
10. Para cada compra realizada, o comprador terá direito até três remessas de sêmen
do mesmo garanhão e dar-lhe-á o direito a apenas uma comunicação de
cobrição.
11. O valor da dose de sêmen deverá ser pago na totalidade pelo comprador
independente da confirmação ou não da prenhez.

“O Haras Agromen não concede garantia de “potro nascido vivo”
12. O Vencimento das parcelas ocorrerá da seguinte maneira:
 A parcela de Entrada vencerá com 20 dias após a data de coleta/remessa.
 As demais parcelas serão cobradas com mais 30 e 60 dias após o vencimento
da parcela de Entrada.
13. Esclarecemos que o não pagamento de alguma parcela, implicará no bloqueio de
novas remessas.
14. O envio de sêmen refrigerado por transporte aéreo será realizado através dos
aeroportos de Ribeirão Preto e Campinas - SP. Todas as despesas com frete aéreo e
rodoviário (Orlândia - Ribeirão e/ou Indaiatuba – Campinas e retorno) serão de
responsabilidade do comprador.
15. Esclarecemos que todas as despesas decorrentes do transporte aéreo são de inteira
responsabilidade do cliente/comprador e serão cobradas separadamente pela
Agromen Agropecuária Ltda, pois as empresas aéreas exigem pagamento antecipado
ao embarque. O Haras Agromen não se responsabiliza por quaisquer atrasos ou
problemas com o transporte aéreo, nossa responsabilidade compreende-se apenas até
o despacho da mercadoria.
16. Em respeito aos procedimentos da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo
de Hipismo, passa a ser de responsabilidade do veterinário do cliente /
comprador, a inserção da comunicação de cobrição no site da Associação
dentro dos prazos estabelecidos pela ABCCH conforme tabela abaixo.
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Período Oficial de Monta:

Comunicar Até:

01 de Setembro a 28 de Fevereiro

30 de Junho

01 de Março a 31 de Agosto

31 de Dezembro

17. Esclarecemos que se excederem os prazos acima para comunicação, haverá a
incidência de multa que é cobrada pela Associação e esta será de responsabilidade do
cliente / comprador e a comunicação somente será aprovada após o ressarcimento do
valor da multa.
18. Pedimos que quando da inserção da comunicação no site da associação nos avisar
através do e-mail: luciano@agromen.com.br para que possamos aprovar.
19. A nota fiscal relativo à dose de sêmen adquirida será emitida pelo escritório e
encaminhada para o e-mail do comprador quando da primeira remessa. Alertamos
para que realizem o cadastro corretamente, pois após gerada a nota fiscal não temos
como alterar.
20. A comunicação de cobrição deverá ser realizada em nome do Cliente/Comprador
informado em nosso cadastro, igualmente consta na nota fiscal emitida.
21. Informamos abaixo a tabela de preço por dose de sêmen dos garanhões disponíveis
para esta temporada.
Valor por
Dose

Nome

Registro nº

Pai

Avo Materno

Bizavo Materno

Raça

Acanthus J Men

R$

2.500,00

19255-BH

Accorannus J Men

Calisco J Men

Pit II J men

B.H.

Bolero J Men

R$

4.000,00

14815-BH

Baloubet du Rouet

Pit II J Men

James

B.H.

Canavaro J Men

R$

3.000,00

310-HOL

Cassini I

Lancer II

Calypso I

Holsteiner

Carbacan J Men

R$

5.000,00

409-HOL

Cassini I

Quinar

Lucky Lionell

Holsteiner

Cartujano J Men

R$

2.500,00

13341-BH

Calisco J Men

Palladium J Men

Iberico

B.H.

Cassilano I

R$

5.000,00

15775-BH

Calisco J Men

Orame

Capitol

B.H.

Catch

R$

5.000,00

451- I A

Colman

Calido I

Caletto I

Holsteiner

Clakson I J Men

R$

4.000,00

708-HOL

Casall

Cassini I

Cordelabryere

Holsteiner

Corindhus J Men

R$

2.500,00

15318-BH

Calisco J Men

Ritual J Men

Pit II J men

B.H.

Cornet Dor J Men

R$

4.000,00

740-WES

Cornet Obolensky

For Pleasure

Polydor

B.H.

Cornet Phaeton J Men R$

5.000,00

741-WES

Cornet Obolensky

Contendro I

For Pleasure

Westfalen

Cornet Star II J Men

R$

3.000,00

22368-BH

Cornet Obolensky

Carthago Z

Grannus

B.H.

C-Trobador

R$

4.000,00

799-HOL

Cornet Obolensky

Lennon

Landgraf I

Holsteiner

Domenico J Men

R$

5.000,00

20949-BH

Diarado

Carthago Z

Grannus

B.H.

Quiram J Men

R$

3.000,00

752-WES

Quaid I

For Pleasure

Landadel

Westfalen

Radiator II J Men

R$

5.000,00

14865-BH

Ritual J Men

Centauer Z

Galant de La Cour

B.H.

Orlândia SP, 26 de Fevereiro de 2021.
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