
REMATE ONLINE



COMENTÁRIO INICIAL: 
Para nossa alegria, o mundo está sempre em constante movi-
mento, com isso novos desafios se apresentam a cada dia. 
OBJETIVO: 
A Cabanha Santo Izeo, localizada em Dom Pedrito/RS, descende 
de uma paixão entre dois irmãos pelo cavalo crioulo! 
Embora relativamente novos na criação da raça crioula, nos de-
dicamos ao máximo e estudamos constantemente,  
para evoluirmos não só como criadores, mas como selecionado-
res de genética. 
Para nós, além de Paixão, o Cavalo Crioulo se resume em União 
e Emoção! Paixão é a força que nos impulsiona para sempre 
querermos melhorar; união, porque sem os amigos e todos os 
que colaboram em cada etapa, nada acontece; e emoção a cada 
nascimento, evolução e resultados. 
Nesse remate, apresentaremos animais que fazem parte dessa 
construção e evolução; e que são base da nossa criação. 
Tratam-se de animais que apresentam muita aptidão vaqueira, 
docilidade, estruturados e muito funcionais. 
SIMPLES:
Remate com oferta que conjuga sangues importantes da raça 
crioula, com muita função e qualidade. Sem dúvidas um remate 
para andar bem a cavalo.

Para nossa alegria, o mundo está sempre em constan-
te movimento, com isso novos desafios se apresentam a 
cada dia. 
A Cabanha Santo Izeo, localizada em Dom Pedrito/RS, 
descende de uma paixão entre dois irmãos pelo cavalo 
crioulo! 
Embora relativamente novos na criação da raça crioula, 
nos dedicamos ao máximo e estudamos constantemente,  
para evoluirmos não só como criadores, mas como sele-
cionadores de genética. 
Para nós, além de Paixão, o Cavalo Crioulo se resume em 
União e Emoção! Paixão é a força que nos impulsiona 
para sempre querermos melhorar; união, porque sem os 
amigos e todos os que colaboram em cada etapa, nada 
acontece; e emoção a cada nascimento, evolução e resul-
tados. 
Nesse remate, apresentaremos animais que fazem par-
te dessa construção e evolução; e que são base da nossa 
criação. 
Tratam-se de animais que apresentam muita aptidão va-
queira, docilidade, estruturados e muito funcionais. 
Remate com oferta que conjuga sangues importantes da 
raça crioula, com muita função e qualidade. Sem dúvidas 
um remate para andar bem a cavalo.
- Marcelo Machado Soncini e Leonardo Machado Soncini



Nosso primeiro contato com o cavalo foi no início da dé-
cada de 90, quando meu pai recebe por herança um lote 
de éguas da caprichosa criação da Estância do Recanto. 
Bastante usadas no serviço de campo, também contribui-
ram na formação do nosso plantel. Porem, somente em 
2004, rigistramos nosso primeiro RP com o afixo XAVAN-
TE. Desde entao, passamos a fazer nossa seleção através 
de aquisições de éguas comprovadas em outras caba-
nhas, e investimos em coberturas de pais consagrados da 
raça. 
Buscamos sempre aliar morfologia e função nos acasala-
mentos. Por vezes erramos, mas isto só nos motivava e 
dava mais vontade de seguir em frente até acertar, pois 
sabemos que uma seleção genética para produzir animais 
de ponta, com função e morfologia destacada leva algum 
tempo. Para isso nos dedicamos diariamente com a raça. 
Neste primeiro remate que participamos, oferecemos al-
gumas éguas que formaram a nossa base, todas provadas 
no serviço de campo, em provas funcionais e comprova-
das como mães, pois ficamos com ótimas filhas na caba-
nha, onde foram testadas em provas de 21 dias e exposi-
ções morfológicas, e obtivemos bons resultados. 
Temos certeza que ofertaremos animais com ótimas li-
nhagens dentro da raça crioula, e desejamos aos amigos 
criadores o mesmo sucesso que obtivemos com estes ani-
mais. Bom remate a todos! 
 - Rodrigo Oliveira Severo e João Pedro Soncini Severo.



CHIQUITA DA CHIMANGÁCHIQUITA DA CHIMANGÁ
B257866 - RP: 20 - Sexo: F - 18/12/2006 - Zaina

É uma égua crioula muito estruturada, bons adornos, do-
mada e bem boa. Filha do grande Chicão de Santa Odessa 
na Homenagem das Três Lagoas que é Piraí Desaforo (No-
bre Tupambaé) em mãe Don Flota de Itapororó. A cabanha 
fica com uma fêmea sua, muito linda, com Piraí Marujo (As 
Malke Sedutor-TE X Santa Thereza Fisga), tudo que produz 
coloca animais de extrema aptidão funcional. Está vazia para 
que o novo proprietário escolha seu próximo acasalamen-
to. A cabanha disponibiliza os garanhões Três Pontas Xiru de 
Santa Edwiges e Lindaço do Liscano.

CHICÃO DE SANTA ODESSA 
LA INVERNADA HORNERo

bt raposa

homenagem das três lagoas
Pirái desaforo

CÂNDIDA DAS TRÊS LAGOAS

LOTE: 01LOTE: 01

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates
https://youtu.be/vccxqk3UW-k


Inesquecível de santo izeoInesquecível de santo izeo
B582333 - RP: 30 - Sexo: M - 03/11/2019 - Colorada Bragada

Potranco que fechará dois anos em novembro, de muito boas linhas, cabeça 
bonita, pescoço leve, muito correta linha superior, boa garupa e de muito bons 
garrões e aprumos. É filho de um cavalo que apostamos muito na nossa cria-
ção: Três Pontas Xiru da Boa Vista, multifinalista da morfologia na Expointer, 
duas vezes grande campeão e melhor exemplar da raça em Viamão e Vacaria, 
de uma genética ímpar. Xiruzinho é filho de Xiru de Santa Edwiges que vem a 
BT Balconero e JA Cartucho numa mãe que remete ao grande raçador Chicão 
de Santa Odessa na Huifquenco Morena égua importada que fez base na Ca-
banha Santa Edwiges. Inesquecível, na linha materna, é filho de Erva Mate da 
Chimangá, égua muito crioula, forte, estruturada, foi reservada campeã égua 
adulta em Dom Pedrito, domada e muito boa que traz em sua genética CRT 
Guapo, BT Estrebaria, Espião de Santa Odessa e Protetor de Santa Angélica. 
Está aqui uma grande oportunidade de já sair competindo nas exposições mor-
fológicas da raça crioula. Está em preparo morfológico com Gustavo Martins.

Três pontas xiru da boa vista
Xiru de santa edwiges

três pontas morena de boa vista

ERVA MATE DA CHIMANGÁ
Macanudo da chimangá

favorita da chimangá

LOTE: 02LOTE: 02

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates
https://youtu.be/a-QSCiBBKXw


BT TEIMOSA DO JUNCOBT TEIMOSA DO JUNCO
B193043 - RP: 1007 - Sexo: F - 10/11/2001 - Gateada

Égua típica, crioula, bem estruturada, feminina. Carrega em 
seu sangue cruzamentos clássicos da genética BT. É filha de 
BT Hornero do Junco, que remete a La Invernada Hornero em 
mãe BT Juquiry. Na sua linha materna traz El Aromo de Pichi-
dégua Campero, BT Querela e BT Engano, todos Registro de 
Mérito. Éirmã paterna do milionário JLS Hermoso. A cabanha 
fica com duas belas fêmeas suas com Piraí Marujo (As Malke 
Sedutor-TE X Santa Thereza Fisga). Está prenha de Lindaço do 
Liscano (Festeiro do Itapororó X San Baldomero Puestero).

BT HORNERO DO JUNCO
LA INVERNADA HORNERO

bt percanta

BT JÓIA DO JUNCO
EL AROMO DE PICHIDÉGUA campero

bt querela

LOTE: 03LOTE: 03

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates
https://youtu.be/pnQ0hakPPbQ


NOZ VÔMICA DO RINCÃO DO BARRETONOZ VÔMICA DO RINCÃO DO BARRETO
B272193 - RP: 585 - Sexo: F - 27/11/2007 - Gateada Rosilha

Raridade à venda, atentem ao papel desta égua! Filha do Freio 
de Ouro Nobre Tupambaé, em linha materna BT Haragano. 
Égua extremamente funcional, e está apta a reprodução. 
Deixamos a égua opcionalmente vazia para que o cliente esco-
lha o próximo acasalamento.

NOBRE TUPAMBAÉ
LA INVERNADA HORNERO

PRECIOSA DO CINCO SALSOS

ARABICA DO RINCÃO DO BARRET0
BT HARAGANO

BISCA DO RINCÃO DO BARRETO

LOTE: 04LOTE: 04

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates
https://youtu.be/d9aFxqrrw-M


BUENA IDÉIA DE LAS CASASBUENA IDÉIA DE LAS CASAS
B384181 - RP: 01 - Sexo: F - 07/10/2011 - Rosilha Salina Rabicana

Égua muito típica crioula. Carrega sangues importantes da raça 
em sua genética como Oropel Tupambaé, Viragro Hijo Guapo, 
CRT Guapo na Capella Gamarra,  Santa Teresa Papayero e Nobre 
Tupambaé. Em sua linha materna vem a dois ícones da raça:  BT 
Juquiry na Fofoca de São Martim. Buena Ideia deixa na cabanha 
quatro animais, entre eles Fogón de Las Casas, cavalo que em Bagé 
ficou em segundo lugar na prova de doma 21 dias. Ficam também 
duas irmãs inteiras de Fogón e uma fêmea dela com Três Pontas 
Xiru da Boa Vista (Xiru de Santa Edwiges X Chicão de Santa Odes-
sa). Está prenha de Lindaço do Liscano (Festeiro do Itapororó X San 
Baldomero Puestero), mesmo acasalamento que deu o máquina 
Fogón de Las Casas.

OROPEL TUPAMBAÉ
VIRAGRO HIJO GUAPO

BETERRABA TUPAMBAÉ

BT IDÉIA DO JUNCO
BT JUQUIRY

FOFOCA DE SÃO MARTIM

LOTE: 05LOTE: 05

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates
https://youtu.be/4Fa10tBpvUE


MANEIA DO PONTALMANEIA DO PONTAL
B307396 - RP: 472 - Sexo: F - 08/10/2008 - Gateada

Égua forte, muito estruturada, muito típica. É filha do Regis-
tro de Mérito Ibirapuitã do Itapororó que remete a La Inver-
nada Pascuero e BT Gaita. Em linha materna, traz o craque 
Campana Farrapo (Freio de Ouro, de Prata e de Bronze, além 
de Freio de Alpaca FICCC), filho do Freio de Ouro BT Brazão 
Junco. A cabanha fica com uma fêmea sua com Piraí Marujo 
(As Malke Sedutor-TE X Santa Thereza Fisga). Está prenha de 
Lindaço do Liscano (Festeiro do Itapororó X San Baldomero 
Puestero).

ibirapuitã do itapororó
la invernada pascuero

bt gaita

hf chinoca
campana farrapo

jw sina-sina

LOTE: 06LOTE: 06

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates
https://youtu.be/-PoJKgbB3-M


PINTURA DA ESTRADAPINTURA DA ESTRADA
B238982 - RP: 35 - Sexo: F - 02/01/2005 - Tordilha

Égua de cria, domada e utilizada no serviço da estância, 
e também em provas de laço. Reúne sangues importan-
tes da raça, sendo filha de AS Malke Cartucho, portan-
to, irmã paterna da craque Freio de Ouro Sananduva 
do Salton. Sua mãe, Diva da Estrada, é neta do Freio 
de Ouro Itaí Tupambaé. Égua extremamente funcional. 
Deixamos a égua vazia opcionalmente para que o clien-
te escolha o próximo acasalamento.

AS MALKE CARTUCHO
LA INVERNADA HORNERO

BT DESGARRADA DO JUNCO

DIVA DA ESTRADA
NERO TUPAMBAÉ

MACUMBA DO RECANTO

LOTE: 07LOTE: 07

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates
https://youtu.be/VKjnQY5wGtQ


RGA BABIECA DE EL CIDRGA BABIECA DE EL CID
B152313 - RP: 16 - Sexo: F - 16/10/1997 - Preta

Égua muito especial, de linhas corretas, pescoço leve, linha 
superior correta, muito feminina, domada e muito boa. É fi-
lha do grande Chicão de Santa Odessa. Sua mãe, Odilo Mo-
rocha, carrega em seu sangue a genética de Cardeal Sincêrro, 
Otelo de Pai Passo e Duque de São Martim. A cabanha pos-
sui uma filha sua que é reserva absoluta. Está com prenhes 
confirmada de Três Pontas Xiru da Boa Vista.

CHICÃO DE SANTA ODESSA
LA INVERNADA HORNERo

bt raposa

ODILO MOROCHA
cardeal sincêrro

GELÉIA DE SÃO MARTIM

LOTE: 08LOTE: 08

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates
https://youtu.be/hmTujBP5770


Mascarada da chimangáMascarada da chimangá
B220338 - RP: 03 - Sexo: F - 12/11/2003 - Tordilha

 Égua domada, mansa de toda lida, máquina de função. Já correu 
provas de laço, campereada e ranch sorting. Na sua linha paterna 
traz sangues importantes como Bico de Santo Odessa, que reme-
te a BT Bico de Ferro do Junco na BT Raposa em mãe La Invernada 
Hornero. Já na sua linha materna traz Pericon Jac, Buscada Chaski 
e Laurindo do Cinco Salsos. A cabanha fica com duas fêmeas dela, 
uma com Lindaço do Liscano e outra com Três Pontas Xiru (Índio do 
Boeiro X La Invernada Hornero). Está com garanhão ao pé de Três 
Pontas Xiru da Boa Vista (Xiru de Santa Edwiges X Chicão de Santa 
Edwiges), potro que mostra ser muito disposto e ligeiro nos seus 
movimentos e prenha de Lindaço do Liscano (Festeiro do Itapororó 
X San Baldomero Puestero).

ESPIÃO DE SANTA ODESSA 
BICO DE SANTA ODESSA 

cHOLA DO IGIQUIQUÁ

lEXIGUANA DOS FARIA
PERICON JAC

cHAGA DO RINCÃO DO BARRETO 

LOTE: 09LOTE: 09

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates
https://youtu.be/Ezonifikhrw


JANAÍNA DO DUQUEJANAÍNA DO DUQUE
B358539 - RP: 41 - Sexo: F - 19/11/2010 - Lobuna

Égua bem domada, mansa de toda lida e apta 
para as provas funcionais da raça. Neta do gran-
de raçador, Reservado Grande Campeão da Ex-
pointer e Registro de Mérito, BT Lucero. Deixa 
na estância lindas filhas, mansas e muito boas 
de função. 
Estava na cria mas esta apta a voltar para o ser-
viço ou correr as provas funcionais da raça.

ES CASUAL DA RECONQUISTA 
BT LUCERO

REGALADA DA RECONQUISTA

PALOMA DO PONCHO VERDE
CORONEL DA GLÓRIA

PATRÍCIA DO ALTO BONITO

LOTE: 10LOTE: 10

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates
https://youtu.be/rkW4yAjs-oE


RGA AFRODITERGA AFRODITE
B187025 - RP: 25 - Sexo: F - 11/11/2001 - Tostada

Égua domada, mansa, feita no serviço da estância, de 
toda lida, traz na sua genética sangues importantes 
como BT Faceiro do Junco, Guampa Tarrudo e Cardeal 
Sincêrro, ficamos com uma linda fêmea dela com Três 
Pontas Xiru de Santa Edwiges (Xiru de Santa Edwiges X 
Chicão de Santa Odessa), está com garanhão ao pé do 
mesmo, deixamos ela vazia opcionalmente para o clien-
te escolher seu próximo acasalamento, a cabanha dis-
ponibiliza os garanhões Três Pontas Xiru da Boa Vista e 
Lindaço do Liscano.

RGA FACEIRO DO SOL
BT FACEIRO DO JUNCO

CIGARRA

RGA TINA
GUAMPA TARRUDO

ODILO MOROCHA

LOTE: 11LOTE: 11

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates
https://youtu.be/CPlM6ucvK2E


MIMOSA DO RINCÃO DO BARRETOMIMOSA DO RINCÃO DO BARRETO
B295554 - RP: 593 - Sexo: F - 10/10/2008 - Rosilha Colorada

Montaria de patrão! Neta de Chilenero Aqui Estoy, um 
dos pilares funcionais da raça na Argentina, que no Bra-
sil também se comprovou sendo avô materno do Freio 
de Ouro Harmonia Temprano. 
Égua de boas andaduras, mansa e bem domada no ser-
viço da estância.

MINUANO DO TELHO CHICO
CHILENERO AQUI ESTOY

TERRA DO TELHO CHICO

RATAZANA DO RINCÃO DO BARRETO
RIFLERO TUPAMBAÉ

BICHAREDA DO RINCÃO DO BARRETO

LOTE: 12LOTE: 12

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates
https://youtu.be/QljlX5zJGbw


     RGA BOLEADEIRA     RGA BOLEADEIRA
B196129 - RP: 26 - Sexo: F - 01/11/2002 - Tordilha

Égua domada, mansa e feita no serviço da es-
tância. Participou de provas de laço, camperea-
da e ranch sorting. Traz na sua genética sangues 
importantes como BT Faceiro do Junco, Cardeal 
Sincêrro e Duque de São Martim. Está prenha 
de Lindaço do Liscano (Festeiro do Itapororó X 
San Baldomero Puestero).

RGA FACEIRO DO SOL
BT FACEIRO DO JUNCO

CIGARRA

ODILO MOROCHA
CARDEAL SINCÊRRO

GELÉIA DE SÃO MARTIM

LOTE: 13LOTE: 13

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates
https://youtu.be/PEq4wfrxmrY


    JUANITA DO DUQUE    JUANITA DO DUQUE
B358540 - RP: 42 - Sexo: F - 20/11/2010 - Tordilha

Neta do grande raçador, Reservado Grande 
Campeão da Expointer e Registro de Mérito, BT 
Lucero, em linha materna, que remete ao gran-
de Mañanero Jalisco, próprio pai da Freio de 
Prata Timbaúva 213 Maufer. Égua forte, mansa 
e buena, domada no serviço de campo, esta-
va na cria mas está apta para voltar ao servi-
ço. Égua que se enquadra para correr as provas 
funcionais da raça.

ES CASUAL DA RECONQUISTA
BT LUCERO

REGALADA DA RECONQUISTA

JV COBIÇA
MANANERO JALISCO

CARPA DA CAAPORA

LOTE: 14LOTE: 14

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates
https://youtu.be/n9VULKe2BT0


   DOM DIDO GUERREIRA   DOM DIDO GUERREIRA
B176045- RP: 83 - Sexo: F - 31/12/2000 - Gateada Rosilha

Égua domada, mansa e feita no serviço da estância. 
Filha de Uirapuru Tupambaé, irmão inteiro do craque 
Rico Raco Tupambaé. Carrega sangues de Nobre Tu-
pambaé e Mancha Tupambaé, na linhagem paterna. 
Na linha materna, traz Oigalê do Junco e La Inverna-
da Hornero. A cabanha fica com uma femêa sua com 
Lindaço do Liscano (Festeiro do Itapororó X San Bal-
domero Puestero). Está prenha do mesmo por acredi-
tarmos no acasalamento.

UIRAPURU TUPAMBAÉ
NOBRE TUPAMBAÉ

MANCHA TUPAMBAÉ

MARCA TRÊS GRASPA
OIGALÊ DO JUNCO

LIZ DA MARCA 2

LOTE: 15LOTE: 15

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates
https://youtu.be/_WDwH8rHv7c


TRÊS PONTAS XIRU DA BOA VISTA - CoberturasTRÊS PONTAS XIRU DA BOA VISTA - Coberturas
B442780- RP: 2 - Sexo: M - 01/11/2013 - Colorada Salina Bragada

Filho de Xiru de Santa Edwiges que remete a BT Balconero e JA Cartucho. 
Sua mãe, Três Pontas Morena da Boa Vista, é filha do grande Chicão de 
Santa Odessa na Huifquenco Morena, égua que fez base na Cabanha Santa 
Edwiges. Xiruzinho, como já é conhecido, é um cavalo de muita estrutu-
ra, bons aprumos, de linhas corretas, tipicidade racial e de uma genética 
ímpar de campeões da raça crioula. Traz em sua carreira, até o momento, 
mais de 25 prêmios morfológicos, dentre os principais estão Grandes Cam-
peonatos e por mais de uma vez Melhor Exemplar da raça. Foi integrante 
do time brasileiro da FICCC 2018. Xiruzinho está se mostrando um grande 
pai. Em sua primeira geração já colocou filhos na final da morfologia da Ex-
pointer. É um cavalo que padroniza, produz animais de frentes leves, mui-
to estruturados, de linha superior correta, mansos e muito dispostos em 
seus movimentos. Está sendo um grande padronizador da manada e com 
certeza será um cavalo que formará base para continuarmos a criação.

XIRU DE SANTA EDWIGES
BT BALCONERO

LOROTA DE SANTA EDWIGES

TRÊS PONTAS MORENA DA BOA VISTA 
CHICÃO DE SANTA ODESSA

HUIFQUENCO MORENA

LOTE: 16LOTE: 16

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates


      LINDAÇO DO LISCANO      LINDAÇO DO LISCANO
B341106 - RP: 210 - Sexo: M - 15/07/2015 - Tostada Salina

Uma fortaleza neste tostado salino, cavalo de boas linhas, muito volume e 
bons aprumos. B astante relevo muscular neste filho do Registro de Méri-
to Festeiro do Itapororó em uma mãe San Baldomero Puestero. Lindaço na 
sua primeira geração produziu Fogón de Las Casas, cavalo que correu pro-
va de 21 dias em Bagé e sagrou-se segundo colocado dentre 70 participan-
tes, também destacamos sua outra filha Figura de Las Casas, égua doma-
da, muito mansa e craque no laço, estamos com pelo menos 5 filhos seus 
sendo preparados para saírem futuramente a correr provas funcionais. 
Lindaço cavalo que imprime, boas linhas, bons aprumos, boas estruturas e 
animais extremamente funcionais e nesta oferta do remate por acreditar-
mos em todo seus potencial teremos os seguintes lotes com prenhes dele:
BT TEIMOSA DO JUNCO, BUENA IDEIA DE LAS CASAS (aqui mesmo cruza-
mento de Fogón de Las Casas), RGA BOLEADEIRA, MANEIA DO PONTAL, 
MASCARADA DA CHIMANGÁ e DOM DIDO GUERREIRA.

FESTEIRO DO ITAPORORÓ 
LAS HORTENSIAS RIGOLEMU

LAVANDA DE ITAPORORÓ

DENGOSA DA PRINCESA DO JACUÍ
SAN BALDOMERO PUESTERO

RESTEVA DA ITAÚNA

LOTE: 16LOTE: 16

Informações

Toque nos ícones
para interagir

https://wa.me/555399469448
http://www.cosasdelcampo.com.br/remates




TOQUE AQUI PARA
CONHECER MAIS

https://www.instagram.com/ricardomogliapedra/




43 9645-5305



REGULAMENTOREGULAMENTO
1. O remate será iniciado no dia 30/06/2021 e será encerrado 
às 20h do dia 30/07/2021 ou, na hipótese de estar havendo 
lances, após 10 minutos de silêncio a partir do último lance 
ofertado, pelo site www.cosasdelcampo.com.br. 

2. Os compradores deverão ser cadastrados junto à empre-
sa, os dados serão armazenados em total sigilo e segurança. 
Faz-se necessária a aprovação do cadastro a fim do cliente 
poder dar lances e comprar, sendo que os lances de pessoas 
não cadastradas serão considerados à vista. Cadastros: www.
cosasdelcampo.com.br/cadastro ou (53) 9946 9448.

3. Preenchido o cadastro, e após o mesmo ser aprovado, o 
cliente receberá uma senha para participar do remate, que 
lhe permite ofertar lances e efetuar suas compras.

4. As cabanas vendedoras se reservam o direito de ouvir pro-
postas e autorizar a venda caso o valor ofertado ao fim do 
remate não atinja o lance alvo

5. Condições de pagamento: 
- Pagamento à vista: 35% de desconto  
- 50 parcelas [2+2+46] 
- 10 parcelas [2+2+6] 25% desconto 
- 20 parcelas [2+2+16] 15% desconto

6. Todos os lances serão aceitos, sendo valores múltiplos de 
R$ 10,00. O lance é referente ao valor da parcela e não ao 
valor total do lote, ou seja, o valor que aparece no site deve-
rá ser multiplicado pelo total de parcelas determinadas nas 
condições de venda do lote, para chegar ao valor do animal.

6.1. O lote cujo lance que atingir o lance alvo, estará auto-
maticamente vendido. O lance alvo está publicizado junto às 
informações de cada lote.

7. Assiste ao vendedor o direito de solicitar avalista de seu 
conhecimento, desde que manifeste esta exigência para Co-
sas del Campo, antes que o comprador faça o acerto de con-
tas.

8. O não pagamento de quaisquer parcelas em seu exato 
vencimento implicará na cobrança antecipada de todo o sal-
do devedor, conforme disposição que consta no Contrato 
Particular de Compra e Venda.
9. Pelos serviços prestados, Cosas del Campo, CNPJ 
27.645.053/0001-16, cobrará a taxa de 5% (cinco por cen-
to) do comprador, pelo valor final na batida do martelo, não 
podendo recusar-se ao pagamento por qualquer pretexto 
ou alegação. Esse pagamento deverá ser realizado à vista no 
momento do acerto de compras.



9.1 Desconte de 0,5% na comissão para pagamentos na bati-
da do martelo via PIX (válido até 30/07/2021).

10. Os compradores que não apresentarem referências pes-
soais e/ou bancárias poderão ter seus cadastros analisados, 
para posterior liberação dos animais.

11. Os certificados de transferência dos animais, devidamen-
te assinados, serão entregues após o completo pagamento 
de todos os títulos.

12. O comprador dá ao vendedor, em penhor pecuniário, a 
mercadoria até a liquidação total da dívida, ficando o com-
prador de posse da mercadoria na qualidade de fiel depositá-
rio.

13. Realizada e confirmada a compra, o comprador deve-
rá 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 adquiri-
dos.

14. Depois de efetuada a venda, os vendedores terão o pra-
zo de até 45 dias, a partir do final do remate, para liberação 
dos animais para retirada por parte dos compradores, tempo 
este necessário para preparação de documentos. Os animais 
serão entregues nas propriedades de origem dos animais. 
São de exclusiva responsabilidade do vendedor a guarda, 
manutenção e segurança dos animais leiloados durante o 
tempo que os animais estiverem em sua propriedade, após 
a entrega física do produto a responsabilidade será exclusiva 
do comprador, não restando aos VENDEDORES nenhum ônus 
em caso de acidente e danos que eventualmente venham a 
ocorrer com os animais.

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

16. As vendas do remate são irrevogáveis, não poden-
do o comprador recusar o animal ou solicitar redução 
de seu preço.

17. O frete é por conta do comprador, bem como quais-
quer incidências de ICMS nas transações de venda ou 
transporte.

18. O vendedor se responsabiliza pela integridade física 
dos animais vendidos até o final de 35º dia estipulado 
para retirada do local onde se encontram. A partir daí, 
não sendo retirado pelo comprador, além da desobri-
gação pelo pagamento do pastoreio, o vendedor não 
mais se responsabiliza pela integridade física dos ani-
mais.

19. Casos de arrependimento ou desistência: havendo 
arrependimento, desistência ou cancelamento de lan-
ces por parte do comprador ou licitante, o comprador/
licitante ficará obrigado a pagar integralmente a taxa 
do leilão, de 8% (oito por cento) sobre o valor total do 
lance que vier a ser cancelado para Cosas del Campo.  
Caberá também ao comprador que vier a cancelar seu 
lance pagar o valor de 10% (dez por cento) sobre o va-
lor total da compra cancelada, a título de ressarcimen-
to de eventuais despesas do vendedor, as quais ficarão 
dispensados de comprovação.

20. Os contratos serão realizados via Acerto Fácil, feito 
isso, os animais serão liberados.

21. Fica estabelecido o Foro Privilegiado do domicílio 
do vendedor para eventualidade de qualquer pendên-
cia judicial. 

Obrigado e bons negócios!!




