
 

 

 

                                                         COMO FUNCIONA ? 
 

- Para participar / dar lance é preciso ter o cadastro aprovado pelo Canal Leilão, todos os 

cadastros serão checados no Serasa. 

- Os compradores deverão ter 18 anos completos. 

- O cadastro é feito no link: https://www.canalleilao.com.br/cadastro/ 

- Assim que o cadastro for aprovado, o usuário poderá fazer seu login e começar a dar lance 

- A duração de cada leilão será pré-estipulada pela leiloeira. Por exemplo: Início do leilão dia 

1/01/2020 às 8:00h e término dia 5/01/2020 às 22:00h, período em que os interessados nos 

animais têm para dar seus lances. 

-Para dar o lance basta escolher o valor que deseja somar na parcela ja existente e clicar em 

“dar lance” o valor mudará em alguns segundos. 

-Não é possível lançar sobre o seu próprio lance (dois lances seguidos), Você terá que esperar a 

outra pessoa rebater para ai sim dar seu novo lance . 

- Imprescindível ficar atento ao e-mail e celular, pois se o seu lance for superado, você receberá 

um e-mail. 

 

* Importante: 

- Fique atento quando chegar nos 10 minutos finais do leilão para que você não perca o seu lote 

escolhido 

- O lance dado é referente ao valor da parcela e não ao valor total do lote. 

 

- Cada lote terá um cronometro para que os interessados acompanhem o tempo restante para 

dar ou cobrir algum lance 

 

- O comprador de um determinado lote será o usuário que der o maior lance até o prazo final 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Os interessados nos lotes à disposição terão acesso a fotos, vídeos, campanha, histórico 

veterinário e informações até a quarta geração de cada animal. 

 

- Se surgir alguma dúvida durante leilão, o usuário poderá tirá-la diretamente com o assessor do 

leilão ou com a leiloeira através de email ou telefone. 

 

- É de inteira responsabilidade do usuário acompanhar o cronometro do sistema, que aparece 

no topo da página do leilão, e manter seu navegador atualizado (tecla F5) 

- O frete é por conta do comprador. 

 

*Leia Também o regulamento completo em "REGULAMENTO", lá você encontrará mais 

informações* 

 

OBS:  

• O comprador deverá pagar 5% do valor total do lote de comissão à leiloeira. 

• As informações de histórico veterinário dos animais são enviadas pelo vendedor e de sua 

responsabilidade, isentando o Canal Leilão de quaisquer responsabilidades quanto a veracidade 

das informações. 

• Nesta modalidade de leilão NÃO haverá a presença do leiloeiro, porém, todo leilão tem um 

leiloeiro responsável. 

• O Canal Leilão não se responsabiliza pela instabilidade no computador de qualquer comprador 

no momento do lance, por perda de conexão com a internet ou erro de sistema. 

• O Canal Leilão não se responsabiliza se o comprador não puder visualizar seus e-mails. Dessa 

forma, antes de fazer negócios no Leilão Online, certifique-se de que sua caixa de entrada não 

está bloqueada para e-mails variados. É preciso liberar e-mails vindos de 

contato@canalleilao.com.br 

     

 


