
LEILÃO
ONLINE

FAZENDA 
RAFARD/SP



A Fazenda está localizada  no Município de 
Rafard/SP a 15km da cidade de Tietê/SP

Ônibus escolar com parada próximo à porteira



CRIAÇÃO DE
GADO DE ELITE

Tronco de contenção COIMMA
utilizado para ordenha e pequenos
procedimentos.

Curral completo semi coberto com 
tronco e balança digital, 6 divisões,
seringa e brete feito com eucalipto
tratado

Confinamento para 400 cabeças com
cocho em "U" de alvenaria e com piso
em concreto
 



CRIAÇÃO DE
GADO DE ELITE

Mostrador de gado com quiosque cercado
 com tábuas de eucalipto tratado

Maternidade com cocho coberto cercado 
com tábuas de eucalipto tratado

Barracão fechado para estoque de ração 
e sal mineral

Casa e rancho de manutenção



CRIAÇÃO DE
GADO DE ELITE

OITO BAIAS PARA 
BOVINOS DE ELITE 

COM DRENO, ÁGUA,
 COCHO E COCHO 

DE SAL

CINCOBAIAS PARA 
BEZERROSCOM 
ÁGUA E COCHO

PIQUETE PARA 
CARNEIROS COM ÁREA 

FECHADA EM TELA
E ÁREA FECHADA E 

COBERTA



• Área com silo com piso de concreto para silo de 
superfície com 700ton aproximadamente

• Área total 31 Alqueires Paulista

• 4 divisões de pastos sendo 14 Alqueires
de pasto livre

• 2 áreas de plantio fechadas e separadas do
pasto, sendo 1,5 Alqueires  



Córrego que corta a propriedade com média 
de 1m de lâmina de água

Nascente dentro da propriedade 
(sem uso até o momento)

Poço artesiano com capacidade de 
40.000l hora

2 caixas de água grandes em fibra de vidro
para estoque



CASA PRINCIPAL
Com 3 dormitórios, 2 banheiros, sala
cozinha, lavanderia e varanda

CASA - HÓSPEDES
Com 1 dormitório, banheiro,
cozinha e varanda

CASA - FUNCIONÁRIO
Com 2 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro e varanda
 



Escritório com recepção e banheiro. 
Sala para produção de Queijo Minas 

Farmácia completa com pia e 
bancada. Banheiro externo para 
visitantes

Horta e galinheiro fechado 
para 150 galinhas



Barracão em alvenaria de 15x33m 
Baias em reforma + escritório + sala de ração

Barracão em alvenaria de 15x35m 
Bezerreiro

Barracão em alvenaria de 17x82m
Baias e Confinamento

Cercas de pasto em arame farpado, toda 
reformada com seis fios

Cerca dos piquetes em arame liso com cinco
fios

Casinhas de cocho e sal em eucalipto tratato



OPORTUNIDADE!

Valor de Avaliação

R$5.900.000,00
Lance inicial em Leilão

R$2.500.000,00

OBS: VALOR NÃO INCLUSO OS ANIMAIS
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