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UM INÉDITO LEILÃO INTERAGRO COM O MELHOR DNA DA RAÇA

A Interagro está completando 40 anos e quem ganha o presente é o admirador, usuário e criador de cavalo lusitano. Para
celebrar quatro décadas de intenso trabalho de aprimoramento genético, a Interagro realiza um leilão inédito: pela primeira vez
são oferecidas duas gerações de potros e potras das letras L e J, selecionados dentre as melhores linhagens da raça.
Atendendo a pedidos, a Interagro oferta um grupo de jovens e promissores lusitanos das melhores linhas genéticas, tradição,
tipicidade e temperamento, característicos da raça.
Trata-se de uma rara oportunidade de adquirir fêmeas Interagro, que habitualmente só realiza vendas de potras, sempre em número
limitado, nos leilões “Coleção Interagro”.
Durante o XV Leilão de Potros Interagro serão apresentados animais das mais variadas pelagens – de preta a isabel, passando
por baia, tordilha e castanha -, de excepcional beleza e qualidade ímpar.
Um leilão compacto, com apenas 12 lotes, sendo um deles a cobertura única do garanhão Baldor Interagro, premiado no
adestramento clássico no Brasil e nos Estados Unidos.
Esperamos que aproveitem!
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Letrada interagro
Firme (SA)
Heroína II (MMT)
Trinco (MMT)
Nordeste (SS)

Xaqueca (CI)

Ficante Interagro

Arges Interagro
Odalisca (RC)

Quieto (CI)
Que Gosta (CI)
Obtuso Interagro
Cyclope (SA)
Generoso (MV)
Fidalga (CFR)

Lote 1A
Pai: Nordeste (SS)
Mãe: Ficante Interagro
Nasc.: 12/10/2014
Pelagem: Preta
Sexo: Fêmea
REG: 7632-FN

Lote 1A

Para saber mais sobre os ancestrais da LETRADA INTERAGRO clique nos links disponíveis
no pedigree acima.
Pescoço leve e temperamento muito dócil, Letrada tem um trote
invejável. Sua conformação é parecida com a do pai, Nordeste
(SS). Sua mãe, Ficante Interagro, também é igualmente preta e
égua de grande estatura, filha do garanhão castanho Arges
Interagro.

Clique aqui para assistir ao vídeo
da LETRADA INTERAGRO

XV Leilão de Potros Interagro

3

Lua Interagro
Firme (SA)
Heroína II (MMT)
Trinco (MMT)
Nordeste (SS)

Xaqueca (CI)

Fauve Interagro

Tufão Interagro
Upiki Interagro

Quieto (CI)
Que Gosta (CI)
Nicola (MAC)
Cyclope (SA)
Pilatos Interagro
Kipper (SA)

Lote 1B
Pai: Nordeste (SS)
Mãe: Fauve Interagro
Nasc.: 03/10/2014
Pelagem: Isabel
Sexo: Fêmea
REG: 7615-FN

Para saber mais sobre os ancestrais da LUA INTERAGRO clique nos links disponíveis no
pedigree acima.
Lua é a primeira filha da baia Fauve Interagro, matriz de
excelente tamanho com DNA do saudoso Tufão Interagro em
Upiki Interagro. Potra muito expressiva e grande; é confiante e
dócil no manejo. Trota muito bem e tem muita força.

Clique aqui para assistir ao vídeo
da LUA INTERAGRO
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LAZICA Interagro
Hábil (MV)
Fidalga (MAC)
Perdigueiro (MAC)
Zíngaro Interagro

Olímpia Interagro

Beluga Interagro

Nordeste (SS)
Vedete Interagro

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)
Trinco (MMT)
Xaqueca (CI)
Visqueiro (CI)
Morgada (MAC)

Lote 2A
Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Beluga Interagro
Nasc: 25/08/2014
Pelagem: Preta
Sexo: Fêmea
REG: 7628-FN

Para saber mais sobre os ancestrais da LAZICA INTERAGRO clique nos links disponíveis
no pedigree acima.
Lazica é muito expressiva e se destaca por sua frente e linda
cabeça. Tem suspensão no trote e garupa característica do
pai, Zíngaro Interagro. É filha de Beluga Interagro por Nordeste
(SS). Detalhe: o cruzamento de filhas do Nordeste com Zíngaro
Interagro tem produzido animais de grande aptidão esportiva
e excelente caráter.

Clique aqui para assistir ao vídeo
da LAZICA INTERAGRO
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Lucrécia Interagro
Hábil (MV)
Fidalga (MAC)
Perdigueiro (MAC)
Zíngaro Interagro

Olímpia Interagro

Curupira Interagro

Nordeste (SS)
Naranja do Mirante

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)
Trinco (MMT)
Xaqueca (CI)
Zico (MMV)
Espanhola (BF)

Lote 2B
Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Curupira Interagro
Nasc.: 24/08/2014
Pelagem: Preta
Sexo: Fêmea
REG: 7616-FN

Para saber mais sobre os ancestrais da LUCRÉCIA INTERAGRO clique nos links disponíveis
no pedigree acima.
Lucrécia é a 4ª filha de Curupira Interagro com Zíngaro Interagro,
cruzamento que vem sendo repetido por razões óbvias:
descende das antigas linhas Barata Freixo por Zico (MMV) e
Espanhola (BF). Potra muito ágil, expressiva e carismática, com
destaque para a extensão de trote.

Clique aqui para assistir ao vídeo
da LUCRÉCIA INTERAGRO
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Lívia Interagro
Hábil (MV)
Fidalga (MAC)
Perdigueiro (MAC)
Zíngaro Interagro

Olímpia Interagro

Chulapa Interagro

Nordeste (SS)
Vedete Interagro

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)
Trinco (MMT)
Xaqueca (CI)
Visqueiro (CI)
Morgada (MAC)

Lote 3A
Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Chulapa Interagro
Nasc.: 15/09/2014
Pelagem: Preta
Sexo: Fêmea
REG: em andamento

Para saber mais sobre os ancestrais da LÍVIA INTERAGRO clique nos links disponíveis no
pedigree acima.
A mãe, Chulapa Interagro, é irmã plena da Beluga Interagro,
produtora da Lazica Interagro (lote 2A). Trata-se, portanto,
de pedigrees muito parecidos com resultados morfológicos
semelhantes. Lívia tem os andamentos lançados e soltos e
cabeça muito correta, com olhar muito doce característico dos
descendentes do Nordeste (SS) e do Zíngaro Interagro.

Clique aqui para assistir ao vídeo
da LÍVIA INTERAGRO
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Lucila Interagro
Hábil (MV)
Fidalga (MAC)
Perdigueiro (MAC)
Zíngaro Interagro

Olímpia Interagro

Cyclope II Interagro

Tufão Interagro
Relíquia (JNU)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)
Nicola (MAC)
Cyclope (SA)
Incrível (JNU)
Aquarela (JNU)

Lote 3B
Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Cyclope II Interagro
Nasc.: 04/09/2014
Pelagem: Castanha
Sexo: Fêmea
REG: REG 7686-FN

Para saber mais sobre os ancestrais da LUCILA INTERAGRO clique nos links disponíveis
no pedigree acima.
Linda potra castanha de ótimo porte e estrutura, Lucila é também
muito expressiva, como a extensa maioria dos produtos do
Zíngaro, além de ter o trote mais elevado. Sua mãe, Cyclope II
Interagro, é uma matriz de forte estrutura, filha do Tufão Interagro
na matriz Núncio Relíquia.

Clique aqui para assistir ao vídeo
da LUCILA INTERAGRO
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Legionário Interagro
Dardo II (MV)
Canela (MV)
Hábil (MV)
Nicola (MAC)

Heroína (MAC)

Cassandra Interagro

Quínio Interagro
Xibita Interagro

Distinto (MAC)
Castiça (MAC)
Xique-Xique (CI)
Cyclope (SA)
Rocinante Interagro
Rainha (MAC)

Lote 4A
Pai: Nicola (MAC)
Mãe: Cassandra Interagro
Nasc.: 01/12/2014
Pelagem: Baia
Sexo: Macho
REG: 6994-MN

Para saber mais sobre os ancestrais do LEGIONÁRIO INTERAGRO clique nos links
disponíveis no pedigree acima.
Potro baio de ótimo tamanho para a idade, Legionário tem a
garupa do pai Nicola (MAC) e a estatura da mãe, Cassandra
Interagro, uma filha de Quínio Interagro e neta de Rocinante
Interagro. Seu pedigree o credencia como futuro garanhão,
sendo 75% Veiga/Coimbra.

Clique aqui para assistir ao vídeo
do LEGIONÁRIO INTERAGRO
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Legítimo Interagro
Dardo II (MV)
Canela (MV)
Hábil (MV)
Nicola (MAC)

Heroína (MAC)

Catimbeira Interagro

Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Distinto (MAC)
Castiça (MAC)
Hábil (MV)
Fidalga (MAC)
Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Lote 4B
Pai: Nicola (MAC)
Mãe: Catimbeira Interagro
Nasc.: 16/11/2014
Pelagem: Tordilha
Sexo: Macho
REG: em andamento

Para saber mais sobre os ancestrais do LEGÍTIMO INTERAGRO clique nos links disponíveis
no pedigree acima.
Um dos poucos tordilhos do leilão, Legítimo é um in-breeding em
Hábil (MV), pai do Nicola (MAC) e do Perdigueiro (MAC). Sua
mãe, Catimbeira Interagro, é nada mais do que irmã plena do
Zíngaro Interagro. Potro muito correto, de linda cabeça, típico,
dotado de muita força e ótimos andamentos. Assim como seu
par, tem todos os atributos morfológicos e genéticos que se
busca em um futuro reprodutor.

Clique aqui para assistir ao vídeo
do LEGÍTIMO INTERAGRO
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Lúcio Interagro
Hábil (MV)
Fidalga (MAC)
Perdigueiro (MAC)
Zíngaro Interagro

Olímpia Interagro

Olaia (MBR)

Novilheiro (MV)
Unida (OI)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)
Firme (SA)
Guerrita (MV)
Brioso (OI)
Única (OI)

Lote 5A
Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Olaia (MBR)
Nasc.: 27/11/2014
Pelagem: Castanha
Sexo: Macho
REG: 6973-MN

Para saber mais sobre os ancestrais do LÚCIO INTERAGRO clique nos links disponíveis
no pedigree acima.
Castanho de estrutura consistente e força, trota muito bem e
com amplitude. Filho da palomina Olaia (MBR), nobre matriz
que produziu os igualmente queridos e carismáticos Tobold,
Urussuí, Xolaio, Alfacinha e Bonança – todos de ferro Interagro
e exportados -, além do Ziegfield Interagro, que se destacou
no adestramento paraequestre; e do Etéreo Interagro, novo
garanhão palomino deste criatório.

Clique aqui para assistir ao vídeo
do LÚCIO INTERAGRO
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Larápio Interagro
Firme (SA)
Heroína II (MMT)
Trinco (MMT)
Nordeste (SS)

Xaqueca (CI)

Enfezada Interagro

Profano Interagro
Naranja do Mirante

Quieto (CI)
Que Gosta (CI)
Legendário do Mirante
Cigana III (MLC)
Zico (MMV)
Espanhola (BF)

Lote 5B
Pai: Nordeste (SS)
Mãe: Enfezada Interagro
Nasc.: 02/11/2014
Pelagem: Preta
Sexo: Macho
REG: 6980-MN

Para saber mais sobre os ancestrais do Larápio Interagro clique nos links disponíveis
no pedigree acima.
Larápio lembra muito o pai, Nordeste (SS). Potro negro de
cabeça refinada e olhar bastante expressivo, filho de Enfezada
Interagro, grande matriz da linha Barata Freixo, famosa por
animais funcionais e de ótimo temperamento. É neto materno de
Profano Interagro, garanhão reconhecido pela funcionalidade
de seus filhos, sendo ainda montado aos 20 anos de idade
com a missão de formar novos cavaleiros.

Clique aqui para assistir ao vídeo
do LARÁPIO INTERAGRO
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Lusitano Interagro
Hábil (MV)
Fidalga (MAC)
Perdigueiro (MAC)
Zíngaro Interagro

Olímpia Interagro

Abdera Interagro

Nicola (MAC)
Ociosa Interagro

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)
Hábil (MV)
Heroína (MAC)
Yacht (SA)
Lágrima do Mirante

Lote 6A
Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Abdera Interagro
Nasc.: 17/08/2014
Pelagem: Preta
Sexo: Macho
REG: 6974-MN

Para saber mais sobre os ancestrais do LUSITANO INTERAGRO clique nos links disponíveis
no pedigree acima.
Lusitano é um potro de excelente qualidade, com frente lançada
e expressiva, garupa forte e ótimos andamentos. Lindo potro que
lembra muito o pai, Zíngaro Interagro, tanto morfologicamente
quanto em atitude. É muito manso e tem muita classe.

Clique aqui para assistir ao vídeo
do LUSITANO INTERAGRO
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Leo Interagro
Hábil (MV)
Fidalga (MAC)
Perdigueiro (MAC)
Zíngaro Interagro

Olímpia Interagro

Baiuca Interagro

Nordeste (SS)
Talita Interagro

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)
Trinco (MMT)
Xaqueca (CI)
Emir II (MV)
Naranja do Mirante

Lote 6B
Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Baiuca Interagro
Nasc.: 19/10/2014
Pelagem: Preta
Sexo: Macho
REG: 6995-MN

Para saber mais sobre os ancestrais do LEO INTERAGRO clique nos links disponíveis no
pedigree acima.
Potro preto de fácil manejo e olhar cativante, Leo é muito correto
e de boa movimentação, trotando com a espádua solta. Mais
um filho do Zíngaro Interagro em égua filha do Nordeste (SS),
cruzamento que tem se mostrado acertado como provam os
lotes oferecidos neste leilão: Lusitano Interagro, Lívia Interagro,
Lucrécia Interagro e Lazica Interagro.

Clique aqui para assistir ao vídeo
do LEO INTERAGRO
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Lothar Interagro
Cateto (AR)
De-Xelma (AR)
Hircino (AR)
Viheste (AR)

Quinjara (AR)

Fedora Interagro

Nirvana Interagro
Belona Interagro

Jacaré II (AR)
Xe-Xaca (AR)
Gatão (JHC)
Capicua (MLC)
Ofensor (MV)
Umbelina Interagro

Lote 7A
Pai: Viheste (AR)
Mãe: Fedora Interagro
Nasc.: 05/09/2014
Pelagem: Castanha
Sexo: Macho
REG: 6971-MN

Para saber mais sobre os ancestrais do LOTHAR INTERAGRO clique nos links disponíveis
no pedigree acima.
Lindo potro do Viheste (AR) em égua filha do Nirvana Interagro,
Lothar Interagro tem muita amplitude de movimentos aliada à
ótima estrutura e muita força. Castanho muito bem desenvolvido.

Clique aqui para assistir ao vídeo
do LOTHAR INTERAGRO
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Lepanto Interagro
Yacht (SA)
Cigana III (MLC)
Obtuso Interagro
Arges Interagro

Cyclope (SA)

Baroneza Interagro

Quínio Interagro
Nobreza (MAC)

Vidago (SA)
Cybeles (SA)
Xique-Xique (CI)
Cyclope (SA)
Hábil (MV)
Eva (MAC)

Lote 7B
Pai: Arges Interagro
Mãe: Baroneza Interagro
Nasc.: 10/09/2014
Pelagem: Castanha
Sexo: Macho
REG: 6996-MN

Para saber mais sobre os ancestrais do LEPANTO INTERAGRO clique nos links disponíveis
no pedigree acima.
Belíssimo castanho de bom tamanho e ótima estrutura e força.
Lepanto é carismático e, assim como o pai, Arges Interagro,
tem aptidão para o salto - pulou a cerca da pista durante as
filmagens com incrível facilidade e gesto! Filho de Baroneza
Interagro, linda e grande matriz castanha.

Clique aqui para assistir ao vídeo
do LEPANTO INTERAGRO
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Jasmim Interagro
Nicola (MAC)
Cyclope (SA)
Tufão Interagro
Etéreo Interagro

Olaia (MBR)

Talita Interagro

Emir II (MV)
Naranja do Mirante

Novilheiro (MV)
Unida (OI)
Universo (MV)
Laranja II (MV)
Zico (MMV)
Espanhola (BF)

Lote 8
Pai: Etéreo Interagro
Mãe: Talita Interagro
Nasc.: 09/09/2013
Pelagem: Isabel
Sexo: Fêmea
REG: 7431-FN

Para saber mais sobre os ancestrais da JASMIM INTERAGRO clique nos links disponíveis
no pedigree acima.
Linda potranca de exótica pelagem isabel, Jasmim tem ótima
estrutura, garupa muito bem desenvolvida e movimentação
expressiva e ampla. Filha do palomino Etéreo Interagro por Tufão
Interagro em Olaia (MBR), mãe do lote 5A, Lúcio Interagro. Pela
linha materna descende de Emir II (MV) e Zico (MMV), tendo
uma interessante combinação genética.

Clique aqui para assistir ao vídeo
da JASMIM INTERAGRO
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Jerônimo Interagro
Xique-Xique (CI)
Cyclope (SA)
Quínio Interagro
Dario Interagro

Zaragoza Interagro

Cora Interagro

Tufão Interagro
Opiniosa Interagro

Profano Interagro
Odalisca (RC)
Nicola (MAC)
Cyclope (SA)
Yacht (SA)
Malagueta do Mirante

Lote 9
Pai: Dario Interagro
Mãe: Cora Interagro
Nasc.: 05/12/2013
Pelagem: Castanha
Sexo: Macho
REG: 6779-MN

Para saber mais sobre os ancestrais do JERÔNIMO INTERAGRO clique nos links disponíveis
no pedigree acima.
Jerônimo é muito expressivo e manso, tem muita estrutura, força
e trote com suspensão. É filho do castanho Dario Interagro
(por Quínio Interagro) com a baia de excelente estrutura Cora
Interagro, uma filha do Tufão Interagro e já bisneta da Cigana
III (MLC) – uma das mais importantes matrizes da Interagro que
também é bisavó do Dario.

Clique aqui para assistir ao vídeo
do JERÔNIMO INTERAGRO
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Juneau Interagro
Dragão II (SA)
Vistosa (JHC)
Gatão (JHC)
Nirvana Interagro

Capicua (MLC)

Ximbica Interagro

Yacht (SA)
Flutuante (SA)

Uije (CN)
Incerta (EA)
Martini (SA)
Kayak (SA)
Zamorim (SA)
Ondina (SA)

Lote 10
Pai: Nirvana Interagro
Mãe: Ximbica Interagro
Nasc. : 23/09/2013
Pelagem: Tordilha
Sexo: Macho
REG: 6797-MN

Para saber mais sobre os ancestrais do JUNEAU INTERAGRO clique nos links disponíveis
no pedigree acima.
Juneau ainda não completou 2 anos de idade e já mede 1,66 m.
Potro muito equilibrado e de excelentes andamentos, com
muita amplitude e cadência. De temperamento muito tranquilo e
ótimo caráter, assim como seu irmão pleno Canaletto Interagro,
já premiado na Atrelagem, Juneau é de linhagem Andrade e de
tipo muito esportivo.

Clique aqui para assistir ao vídeo
do JUNEAU INTERAGRO
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Jogral Interagro
Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)
Ofensor (MV)
Xelim Interagro

Ópera II (MV)

Duqueza Interagro

Quixote Interagro
Rainha (MAC)

Bailador II (MV)
Zapatera II (MV)
Danúbio III (MV)
Dançarina II (RC)

Lote 11
Pai: Xelim Interagro
Mãe: Duqueza II Interagro
Nasc.: 02/10/2013
Pelagem: Isabel
REG: 6798-MN

Larápio (MAC)
Eva (MAC)
Para saber mais sobre os ancestrais do JOGRAL INTERAGRO clique nos links disponíveis
no pedigree acima.
Jogral Interagro é um potro muito curioso e sério no manejo, sempre
focado. Isabel de cabeça linda e expressiva, tem andamentos
leves. Este Veiga puro é um in-breeding em Danúbio (MV).

Clique aqui para assistir ao vídeo
do JOGRAL INTERAGRO
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Cobertura Baldor Interagro
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Cobertura Baldor Interagro
Zimbro II (MV)
Oferta (MV)
Danúbio III (MV)
Ofensor (MV)

Tricana II (MV)

Quinata Interagro

Xique-Xique (CI)
Duna (BF)

Lidador II (MV)
Medronha III (MV)
Quieto (CI)
Nieta (CI)
Gaipo (CN)
Tola (BF)

Pai: Ofensor (MV)
Mãe: Quinata Interagro
Nasc.: 07/08/2005
Pelagem: Tordilha
Altura: 1,64 m
Sexo: Macho
REG: 4593-MN

Trata-se de um modelo de cavalo-atleta moderno. Nasceu com a estrutura própria com todas as qualidades exigidas de um cavalo de ensino do mais alto nível.
Baldor possui excelente passo, trote e galope e uma incrível capacidade para extensão e reunião. A estrutura de seu quarto posterior lhe dá a capacidade de
sentar bem nas piruetas e no piaffe, bem como uma grande impulsão proporcionada pela capacidade de “meter as pernas sob a massa”. As espáduas livres lhe
permitem uma longa extensão à frente do corpo no trote alongado.
Baldor iniciou sua carreira no Adestramento Clássico em 2010 montado por Martina Brandes na Categoria Cavalos Novos 5 Anos. A partir de 2012 passou a
competir com Pia Aragão na Categoria Cavalos Novos 6 Anos e, em 2013, na Série Média II venceu todas as provas que participou.
Em 2014 concorreu na Série Forte I, e este ano estreou na Série Inter I/Prix. St. George, nos EUA, e no Global Dressage Festival, em Wellington, na Flórida. Os resultados
do Baldor em pistas podem ser vistos mais abaixo.
Possui progênie de 52 produtos das letras “G” a “L”. Seus primeiros 7 produtos nasceram em 2010 (geração G); em 2011 (geração H) produziu 16 filhos(as); em 2012
(geração I) foram 9 produtos; em 2013 (geração J) nasceram 10 e, em 2014, (geração L) foram 8 nascimentos, totalizando 52 produtos até a letra L.
Filhos premiados:
Hera Interagro
1º lugar & Grande Campeã Jovem - Categoria 1 ano Fêmea - 3º Festival do Lusitano (Tatuí), dez./2012
Hector Interagro
6º lugar - Categoria 1 ano Macho - 3º Festival do Lusitano (Tatuí), dez./2012
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REGULAMENTO
Todos os participantes do leilão obrigam-se de forma definitiva e irrecorrível a acatarem as disposições do presente regulamento, não podendo se escusar de aceitá-lo ou cumpri-lo alegando que não o
conhecem (Artigo 3º da Lei de introdução ao Código Civil).
1) Os lances serão, obrigatoriamente, multiplicados por 24 (vinte e quatro) para estabelecer o preço final do animal à venda.
2) Condições de pagamento:
a) Em 24 (vinte e quatro) parcelas, sendo 2 (duas) parcelas à vista, 2 (duas) parcelas para 30 (trinta) dias contados da data do leilão, e o saldo restante em 20 (vinte) parcelas iguais, mensais, sucessivas
e sem juros, representadas por uma única nota promissória rural, cuja cobrança será desdobrada conforme o prazo acima;
b) Em 12 (doze) parcelas, sendo 2 (duas) parcelas à vista, 2 (duas) parcelas para 30 (trinta) dias, contados da data do leilão, e o saldo restante em 8 (oito) parcelas iguais, mensais, sucessivas e sem
juros, representadas por uma única nota promissória rural, cuja cobrança será desdobrada conforme o prazo acima. Para esta opção, será concedido um desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor
total da arrematação. A comissão de 8% (oito por cento) não terá desconto;
c) Em 2 (duas) parcelas, sendo 1 (uma) parcela à vista e 1 (uma) parcela para 30 dias, contados da data do leilão, sem juros, representadas por uma única nota promissória rural, cuja cobrança será
desdobrada conforme o prazo acima. Para esta opção, será concedido um desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor total da arrematação. A comissão de 8% (oito por cento) não terá desconto;
d) O desconto para pagamento à vista será de 15% (quinze por cento). A comissão de 8% (oito por cento) não terá desconto;
e) Os lances só poderão ser feitos com múltiplos de R$ 50,00 no mínimo. Por exemplo: R$ 200,00, R$ 250,00, R$ 300,00 e assim por diante ou, a critério do leiloeiro.
3) O comprador se declara, desde já, conhecedor de todas as condições do leilão e, a partir do momento em que manifestar seu interesse na compra de um animal, por meio da oferta de um lance, fica
estabelecida sua definitiva vinculação às condições acima explicitadas.
4) Imediatamente após a batida do martelo configurando a venda, o comprador assinará a Nota de Leilão, dando aceite a uma única nota promissória no valor correspondente ao da arrematação, acrescido
das taxas devidas, e que será paga ou substituída quando da regulamentação da compra e opção por forma de pagamento.
5) O comprador pessoa física, quando de sua primeira compra, deverá preencher a Ficha Cadastral, apresentando documentos originais que o identifiquem: CPF, RG, referências bancárias e pessoais, bem
como Inscrição de Produtor Rural. A Perphil Leilões consulta todos os compradores junto ao Serasa e SCPC. No caso de pessoa jurídica, o representante deverá apresentar o contrato social, onde deverá
constar seu nome ou procuração que o qualifique para assinar pela empresa.
6) Assiste ao vendedor o direito de solicitar avalista de seu conhecimento, desde que manifeste esta exigência ao escritório da Perphil Leilões antes que o comprador faça seu acerto de contas. Nenhum
funcionário da leiloeira está autorizado ou credenciado a endossar ou avalizar qualquer comprador presente no leilão, verbalmente ou por escrito, não tendo validade se o fizer.
7) No caso de desentendimento comercial ou recusa – por qualquer motivo - pelo vendedor ou pelo leiloeiro, do lance vencedor, poderá, a critério do vendedor, ser dada ao detentor do lance imediatamente
inferior a opção de adquirir o animal leiloado pelo valor desse seu lance.
8) No caso de compras por telefone e/ou Internet (pelo site http://www.zonarural.tv/ e/ou www.perphilleiloes.com.br), o comprador deverá TER SEU CADASTRO APROVADO ANTECIPADAMENTE JUNTO À
PERPHIL LEILÕES e deverá providenciar o depósito da comissão do leilão, mais o pagamento do valor da entrada até as 12 horas do próximo dia útil (31/08/2015), em conta e banco a serem informados
oportunamente.
§ Único: Mediante o pagamento inicial, os contratos de compra e venda com reserva de domínio e notas promissórias rurais serão enviados aos compradores, que efetuarem compras por telefone e/ou
Internet, via e-mail, com prazo para devolução até 48 horas após, via Sedex 10.
9) O acerto de contas dos compradores que estiverem presentes no recinto deverá ser feito no decorrer do leilão ou logo após, no escritório da PERPHIL LEILÕES instalado no próprio recinto.
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10) Todos os compradores que estiverem presentes no recinto do leilão assinarão também “CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO”. Conforme previsto no referido contrato, o não
pagamento em seus respectivos vencimentos, de qualquer uma das notas promissórias correspondentes às parcelas previstas no item FORMA DE PAGAMENTO do referido contrato, implicará no vencimento
antecipado de todo o saldo devedor.
11) Todos os compradores pagarão à vista a taxa de 8% (oito por cento) sobre o montante das transações (valor da batida do martelo), onde já está incluída a comissão do leiloeiro.
12) As taxas do leilão são irredutíveis e irrestituíveis, mesmo para os casos de anulação. A leiloeira, na qualidade de simples prestadora de serviços contratada do leilão (Fazenda Interagro), não responde
solidária nem subsidiariamente pela liquidação das vendas realizadas pelo leilão, nem pelas obrigações assumidas pelas partes.
13) Nas transações realizadas dentro ou fora do estado havendo incidência de ICMS, a responsabilidade do pagamento será por conta do vendedor.
14) Os animais ficarão sob a guarda do vendedor até o momento em que sejam solicitados para embarque, desde que seja obedecido o item 15 deste regulamento. O próprio ato de embarque será de
responsabilidade do comprador.
15) A retirada dos animais adquiridos por compradores presentes no recinto do leilão deverá ser feita até as 12h do dia 02/09/2015 (quarta-feira), após todos os acertos de contas. A retirada dos animais
adquiridos por lances por telefone e/ou Internet deverá ser feita até o dia 04/09/2015 (sexta-feira) às 12h no(s) haras do respectivo vendedor. Após esta data, fica reservado ao vendedor o direito de
cobrar estadia diária do(s) animal(ais).
16) A retirada dos lotes arrematados é de inteira responsabilidade do comprador, isentando-se o vendedor e o leiloeiro e/ou empresa leiloeira de qualquer responsabilidade por acidentes que possam ocorrer
durante a movimentação e retirada dos animais adquiridos.
17) Eventuais custos e multas decorrentes da permanência do animal no recinto fora do horário previsto serão de exclusiva responsabilidade do comprador.
18) O vendedor entregará cópia do Certificado de Registro. O registro original, bem como a transferência de propriedade, será feita ao comprador quando da liquidação total da transação.
19) Considerando-se que os animais comercializados no XV Leilão de Potros Interagro estiveram à disposição para vistoria e avaliação veterinária 20 (vinte) dias antes do leilão na Fazenda Interagro e
disponíveis aos compradores para demais checagens que fossem necessárias, o vendedor se vê no direito de não aceitar devolução dos animais vendidos.
20) As informações contidas nos atestados de saúde dos animais são de inteira e total responsabilidade do vendedor proprietário e seu respectivo veterinário.
21) O vendedor terá o direito de revender o animal pelo preço alcançado no leilão e demais despesas ou à sua opção executar o comprador se este não efetuar o pagamento, recaindo sobre o comprador
todas as despesas decorrentes da execução.
22) A Perphil Leilões se reserva o direito de não aceitar lances dados por pessoa que a seu critério julgar não responsável, assim como o leiloeiro poderá não aceitar lances que considere aviltantes.
23) Vendedor e comprador autorizam expressamente, por este regulamento, a Perphil Leilões a fazer comunicação de seu nome a instituições de proteção ao crédito, face a qualquer atraso ou falta de
pagamento dos compromissos assumidos neste leilão, prestações de compra, comissões ou taxas de inscrição.
24) Foram dispensados os necessários cuidados para que o catálogo esteja correto. A Perphil Leilões não responde por erros ou omissões ocorridas nesta peça. Eventuais correções feitas pelo leiloeiro
prevalecerão sobre as constantes do catálogo. Todas as informações constantes do catálogo são de responsabilidade do vendedor.
25) A palavra do leiloeiro Carlos Eduardo Vaz de Almeida, credenciado pela Federação da Agricultura do Estado de São Paulo e pelo Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais sob nº 155, está credenciada
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a alterar ou complementar as condições que regem o presente.
REGRAS EXCLUSIVAS PARA VENDAS INTERNACIONAIS (ITENS 26 A 31)
26) Condições de Pagamento: 50% (cinquenta por cento) do valor total do(s) animais arrematado(s), mais a comissão da leiloeira de 8% (oito por cento) sobre o valor total do arremate, à vista e 50%
(cinquenta por cento) do valor total do(s) animal(ais) arrematado(s) uma semana antes do embarque.
27) O(s) animal(ais) arrematado(s) permanecerão na Fazenda Interagro, sob suas expensas, para aguardar liberação de embarque ao país de destino. Até 60 (sessenta) dias da data do leilão não haverá
incidência de custo de manutenção no estábulo para o comprador.
28) O vendedor se compromete a assumir custos de repatriação do(s) animal(ais) vendido(s) caso seja(am) impedido(s) de ingressar(em) no território de destino, se a quarentena daquele país, a fim de
resguardar o acordo sanitário entre ele e o Brasil, assim o classificar.
29) O vendedor se compromete a restituir ao comprador o(s) valor(es) pago(s) pelo(s) animal(ais) adquirido(s) (salvo os 8% da taxa do escritório de leilão, paga pelo comprador diretamente à leiloeira), caso
este(s) seja(m) recusado(s) por quarentena do país de destino.
30) Os custos decorrentes dos trâmites de exportação do (s) animal (ais) adquirido(s), como, por exemplo, exames sanitários, frete interno até o aeroporto, despachos aduaneiros, taxas da ABPSL, fretes aéreos,
quarentena, acompanhamento veterinário, despesas aduaneiras, bem como eventuais impostos e taxas que se originem na nacionalização do(s) animal(ais) no país de destino, são de total responsabilidade
do comprador.
31) Aos interessados em adquirir animais no XV Leilão de Potros Interagro, indica-se a realização de prévio cadastramento no escritório da Perphil Leilões. O formulário de cadastro pode ser solicitado pelo
comprador interessado no e-mail rosana@perphilleiloes.com.br, para que seja enviado com antecedência à empresa leiloeira.
REGULAMENTO ESPECÍFICO PARA COMPRA DE COBERTURAS
Todos os participantes do leilão obrigam-se de forma definitiva e irrecorrível a acatarem as disposições do presente regulamento, não podendo se escusar de aceitá-lo ou cumpri-lo alegando que não o
conhece (Artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil).
1) Os lances serão, obrigatoriamente, multiplicados por 12 (doze) para estabelecer o preço final da cobertura à venda.
2) Condições de pagamento:
a) Em 12 (doze) parcelas, sendo 2 (duas) parcelas à vista, 2 (duas) parcelas para 30 (trinta) dias contados da data do leilão, e o saldo restante em 8 (oito) parcelas iguais, mensais, sucessivas e sem
juros, representadas por uma única nota promissória rural, cuja cobrança será desdobrada conforme o prazo acima;
b) Em 2 (duas) parcelas, sendo 1 (uma) parcela à vista e 1 (uma) parcela para 30 dias, contados da data do leilão, sem juros, representadas por uma única nota promissória rural, cuja cobrança será
desdobrada conforme o prazo acima. Para esta opção, será concedido um desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor total da arrematação. A comissão de 8% (oito por cento) não terá desconto;
c) O desconto para pagamento à vista será de 15% (quinze por cento). A comissão de 8% (oito por cento) não terá desconto.
d) Os lances só poderão ser feitos com múltiplos de R$ 50,00 no mínimo. Por exemplo: R$ 200,00, R$ 250,00, R$ 300,00 e assim por diante, ou a critério do leiloeiro;
3) O comprador deverá fazer uso da cobertura adquirida até 29 de agosto de 2016. As reprodutoras deverão ser registradas na ABPSL, sendo que o proprietário do reprodutor ou responsável pelo sêmen
poderá, a seu critério, ampliar o prazo de uso da cobertura ou autorizar a padreação de reprodutoras de outras raças.
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4) Quanto ao uso efetivo da cobertura adquirida, é dever do comprador:
a) Entrar em contato com o proprietário ou responsável pelo sêmen do reprodutor em até 15 (quinze) dias após a realização do leilão para programar o uso da cobertura;
b) Assumir todos os custos ligados ao transporte do sêmen e à inseminação artificial;
c) Após a realização da inseminação o comprador deve informar ao proprietário ou responsável do sêmen a data da inseminação e a confirmação com os dados da reprodutora inseminada, para que
seja feita a comunicação de cobertura na ABPSL, respeitando o prazo de 30 dias após a inseminação. No caso de optar por T.E. (transferência de embrião) o comprador deverá informar os dados da
doadora assim como os dados da receptora, além da data da inseminação.
d) O comprador é responsável por todos os custos para a utilização do sêmen congelado, como transporte do sêmen e o acompanhamento reprodutivo de sua reprodutora.
5) O proprietário do reprodutor ou responsável pelo sêmen fica isento de qualquer responsabilidade quanto à não efetivação da prenhez da fêmea ou quanto a eventuais moléstias, acidentes, lesões, morte
ou outro tipo de dano que venha acontecer à reprodutora.
6) É direito do proprietário ou responsável pelo sêmen do reprodutor recusar reprodutoras que não sejam aprovadas pelo stud book da ABPSL cuja raça ou registro firam a tradição de padreação de seu
reprodutor.
7) É dever do proprietário ou responsável pelo sêmen do reprodutor e do comprador, proprietário da reprodutora, seguirem as exigências de registro da ABPSL referentea a esses animais, estando todos os
participantes deste leilão cientes de que reprodutor e/ou reprodutora importados obrigatoriamente deverão estar nacionalizados e registrados no Stud Book da ABPSL para que a padreação possa ser
efetivada e o produto possa ser registrado, ficando a ABPSL isenta de qualquer responsabilidade caso não sejam cumpridos esses procedimentos, limitando-se a seguir o descrito no item 4 deste regulamento.
8) O proprietário ou responsável pelo sêmen do reprodutor colocará à disposição 6 palhetas de sêmen, sendo que para fim de uma única prenhez, no caso de não utilizar todas as doses, o comprador se
compromete e devolver as palhetas ao proprietário ou responsável pelo sêmen do reprodutor.
9) É de responsabilidade do comprador devolver todas as palhetas utilizadas para o proprietário ou responsável pelo sêmen do reprodutor para dar baixa no estoque e controle do uso das doses.
10) Em caso de inadimplência do comprador da cobertura, a Fazenda Interagro se reserva o direito de:
a) informar o proprietário ou responsável pela reprodutora, suspendendo o direito de uso da cobertura até a quitação total do valor da dívida;
b) solicitar a retenção da documentação referente ao produto desta cobertura à ABPSL, mesmo caso a padreação já tenha ocorrido, liberando-a apenas após a quitação total da dívida.

Itapira, 29 de agosto de 2015.
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