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Regulamento de Participação do 16º Remate da Coqueiral 

 

Fazenda Coqueiral – Sairé – PE 
25 de abril de 2015 - sábado – 13h 

 

1. As inscrições deverão ser feitas até o dia 05 de março de 2015 por e-mail sragro@hotmail.com 

ou com a nossa Assessoria.  

2. O valor da inscrição é R$ 300,00 (Trezentos reais) por animal, que deverá ser pago até o dia 

25 de março de 2015.  

3. O pagamento será via depósito bancário em nome de Ricardo Frederico Kühni Fernandes, 

Banco BRADESCO, Agência 2530, Conta Corrente Nº 618661-0. 

4. A comissão de vendedor será de 10% (dez por cento), e de comprador será de 8% (oito por 

cento), no caso de defesa será de 18% (dezoito por cento), sobre o valor total do lote. 

5. A entrada dos animais será dia 24 de abril de 2015 (sexta-feira), onde deverão chegar com os 

exames sanitários da legislação em vigor exigidos pelo Ministério da Agricultura (GTA, vacina 

ou exame de brucelose, vacina de aftosa e exame de tuberculose). 

6. Só serão aceitas fêmeas com mais de 18 meses prenhas ou paridas com cria ao pé até 7 

meses.  

7. Os embriões deverão ser sexados de fêmea, provenientes de matrizes com produção 

comprovada. É facultada a presença da matriz, podendo o vendedor fazer a sua apresentação 

por filmagem.  

8. As vendas dos embriões serão nas mesmas condições do Leilão, em 24 parcelas, sendo que o 

comprador paga as duas primeiras parcelas mais a comissão e as parcelas a vencer a partir da 

data da entrega dos embriões. 

9. Os machos deverão estar em idade reprodutiva acima de 18 meses acompanhados de exame 

andrológico positivo. 

10. A vistoria dos animais será realizada pela Assessoria, que entrará em contato para 

agendamento. 

11. Animais participantes de outros estados, favor enviar foto, cópia do registro e comentários do 

animal para: sragro@hotmail.com. 

Atenciosamente, 
 

 
      Ricardo Kühni 
      Fazenda Coqueiral 

Confiamos em Deus 
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