
REGULAMENTO DO CADASTRO

01 - Ao acessar o site, preencha o seu cadastro com todas as informações solicitadas. Seus dados 
serão guardados em total sigilo e segurança. O CADASTRO APROVADO antecipadamente é 
condição indispensável para poder dar lances e comprar.

DA SENHA

02 - Ao preencher o cadastro, você registrará a sua senha pessoal e intransferível. Aprovado seu 
cadastro, você será informado e a sua senha lhe confere o direito de participar do certame, oferecendo 
lances e efetivando suas compras.

03 - O leilão poderá ser acompanhado no site www.cosasdelcampo.com.br por todos que o 
acessarem. No entanto, só estarão aptos a dar lances e comprar, os clientes que tiverem a senha 
aprovada.

PREÇOS/LANCES

04 - Todos os produtos entrarão em licitação com preço base. A cabanha se reserva de 10 coberturas 
anuais dos machos vendidos no remate.·.

05- Os animais do lote 1, 2, 3 e 4 terão a inscrição subsidiadas pela cabanha em uma das provas de 
doma (a escolha do COMPRADOR):

                   - Prova de Potros do NCCCJ – Jaguarão/RS

                   - Prova de Potros TEMPRANITO – Bagé/RS

06- Para pagamento á vista será concedido desconto de 30%, além disso, o COMPRADOR fica isento 
dos exames veterinários necessários para transporte dos animais e também os 5% de comissão.

07 – Caso o valor fique na parcela o COMPRADOR fica responsabilizado pelo pagamento dos exames 
dos animais, o veterinário a ser contratado é indicado pela cabanha. Sendo que os exames só serão 
realizados após a efetivação do pagamento.

08 - O leilão será realizado em 10 (dez) parcelas, sem juros e sem correção, o pagamento será 
realizado no cartão de crédito pelo sistema pague seguro. No ato do pagamento será enviado pela 
cabanha o link para que o COMPRADOR tenha acesso ao pagamento.

09 – O se reserva o direito de não aceitar lances de pessoas que, a seu critério, considera não 
merecedoras de crédito.

DATAS

10 – O Leilão Novos Rumos – Liquidação Cabanha Mitaí ocorrerá do dia 12 de outubro a 31 de 
outubro de 2019. Iniciará às 12h do dia 12 de outubro e será encerrado às 00:00h do dia 31 de 
outubro, ou, na hipótese de estar havendo lances, após 10 minutos de silêncio a partir do último lance 
ofertado.

FRETE
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11 – Os animais encontram-se na Cabanha Mitaí no município de Herval/RS, a 22 km do centro da 
cidade. 

12 - O frete é por conta do COMPRADOR, ficando os animais disponíveis após os resultados dos 
exames ou até 30 dias após o remate.

VALOR DA ARREMATAÇÃO

13 - Assiste ao vendedor o direito de solicitar avalista de seu conhecimento, desde que manifeste esta 
exigência ao comprador antes de efetivada a compra.

14 - A comissão de compra será de 5% sobre o valor da venda, paga juntamente com o valor da 
compra.

15 - Imediatamente após a efetivação da compra, o comprador deverá encaminhar todos os dados 
necessários para o acerto de suas compras, assinando o Contrato de Compra e Venda e sua Nota 
Promissória eferente ao valor dos animais adquiridos. O acerto financeiro deverá ser efetuado até dois 
dias úteis após a compra.

16 - A incidência de ICMS, ou de quaisquer outros impostos sobre a transação, será de 
responsabilidade do comprador.

17- A guarda, manutenção e segurança dos animais vendidos são de exclusiva responsabilidade do 
vendedor até o momento da retirada do animal, após a compra. A partir do momento que inicia o 
transporte do animal, a responsabilidade se torna exclusivamente do comprador, não restando aos 
promotores da venda nenhum ônus, em caso de acidente ou quaisquer outros eventos que resultem 
em danos aos animais.

18 - Os certificados de transferência dos animais, devidamente assinados, serão entregues após o 
pagamento, bem como os custos de transferência ocorrerão por conta do comprador.

19 - As vendas no leilão serão irrevogáveis, não podendo o comprador recusar o animal ou solicitar 
redução de seu preço, uma vez que é garantido ao comprador o direito à revisão dos animais antes do 
leilão, ou por pessoa autorizada por ele, conforme disposto neste regulamento.

20 - É facultado aos clientes cadastrados examinarem os animais ou mandar examinar por veterinário 
ou técnico de sua confiança durante o remate. As visitas devem ser agendadas previamente.

21 - Os participantes do leilão obrigam-se a acatar de forma definitiva e irrevogável as disposições 
aqui consignadas, as quais são consideradas como conhecidas por todos, não podendo os mesmos 
recusarem-se a aceitá-las ou cumpri-las, alegando desconhecimento.

22 – Os vendedores  garantem  que NÃO HOUVE TRATAMENTO DE IMAGEM de nenhum animal. 
Todos os animais foram fotografados ao natural no local onde se encontram - sede da cabanha. 

23 - Todos os animais encontram-se a campo, de modo que podem sofrer alterações no seu estado 
corporal decorrentes do clima.

24 - No decorrer do leilão serão informadas pelo site quaisquer alterações que possam ocorrer, tanto 
em relação aos animais como ao certame, ao frete, enfim, quaisquer alterações a este regulamento 
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serão devidamente informadas e anunciadas no site oficial do leilão www.cosasdelcampo.com.br.
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