
 

 

 
REGULAMENTO LEILÃO ONLINE MINI PÔNEIS 

 
As vendas realizadas no LEILÃO ONLINE MINI 

PÔNEIS são irrevogáveis e irretratáveis, não 

podendo o comprador recusar o animal ou solicitar redução de preço (Art. 1106 

do Código Civil). Todos os participantes do Leilão obrigam-se de forma definitiva 
a acatarem as disposições deste Regulamento, não podendo ninguém se escusar 
de aceitá-lo e cumpri-lo alegando que não o conhece (Art. 3º da Lei de 

Introdução ao Código Civil). 
 

O Leilão  inicia-se em 07 de Março de 2016 e finalizando o lote 1 as 20:30 h do 
dia 22 de Março de 2016, e os demais lotes, a cada 4 minutos sucessivamente.  
 

Como é norma em todos Leilões, o comprador é quem estabelece livremente o 
preço e nenhum índice deflacionário alterará o valor das promissórias rurais 

deste Leilão. 
 

1 - Após a finalização do leilão, ao comprador, aquele que ofertou o maior lance, 
será disponibilizado pelo CanalDeLance  via e-mail sua documentação de 
compra, o Contrato Particular de Compra e Venda com Reserva e Domínio e 

Cláusulas Contratuais, para que seja impresso, assinado, dando aceite a uma 
única Nota Promissória no valor total do negócio realizado, reconhecido a firma e 

retornado ao CanalDeLance, via Sedex, num prazo máximo de 48 h,  para o 
endereço Rua Gal Felicíssimo Cardoso nº 835 bloco 1 / 1302 , Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro, Cep 22631-360. Da mesma forma, deverá ser efetuado, à vista, o 

depósito do valor das 2 primeiras parcelas ou o Total à vista com desconto de 
10% e mais a comissão de 8% em conta informada oportunamente. 

 
2 - O Cliente para lançar no leilão, caso não seja cadastrado, terá que cadastrar-
se diretamente no Portal CanalDeLance preenchendo a ficha cadastral, e 

enviando via Sedex cópia dos DOCUMENTOS ORIGINAIS que o identifiquem: 
CIC, RG, referências bancárias e pessoais e demais dados solicitados. Neste 

momento registrará sua senha para participação nos eventos do 
CanalDeLance.com. Os dados serão consultados para aprovação do cadastro. 
 

3 -Assiste ao vendedor o direito de solicitar avalista de seu conhecimento, 
ficando a aprovação do nome indicado a exclusivo critério do Vendedor, mesmo 

sendo o cliente pré-aprovado pelo CanalDeLance. 
 
4 - Nas vendas à prazo o comprador dará ao vendedor em penhor pecuniário os 

animais adquiridos, até a quitação total da dívida, ficando o comprador de posse 
dos mesmos, na qualidade de fiel depositário, não podendo aliená-los nem 

onerá-los sem o consentimento, por escrito, do vendedor. 
 
5 – A falta de pagamento de qualquer uma das parcelas em seus prazos implica no 

vencimento e exigibilidade da dívida por inteiro, independente de notificação ou aviso, 

ficando as parcelas acrescidas de juros e multas bancárias. Neste caso poderá o 

vendedor optar pela devolução imediata do animal vendido, independentemente da 

devolução das parcelas já recebidas (conforme LEI 492 de 30/08/37 e DEC. LEI 167 de 

14/02/67). 

 



6 – O Vendedor deverá remeter ao comprador cópia do Registro Genealógico, se houver, 

ficando o original e a comunicação de transferência para entrega após a quitação integral 

do valor. 

 

7 - As taxas referentes ao leilão serão pagas, SOBRE O VALOR DA FINALIZAÇÃO DO 

NEGÓCIO INDEPENDENTE DE DESCONTOS, sendo DEPOSITADO À VISTA a favor do 

CanalDeLance, no acerto de contas e da seguinte forma: 

 

7.1 – A comissão incidente sobre os EQÜINOS será de: 8% (OITO POR CENTO) para o 

COMPRADOR; 

 

7.2 - O Vendedor pagará a taxa pré-estabelecida entre as partes (Inscrição R$ 

150,00 por lote e comissão de venda de 5%). A comissão de venda será devida, 

após a veiculação, sobre qualquer pretexto de negociação, durante a vigência 

do Leilão. Animais expostos, negociados fora do CanalDeLance, deverão ser 

comunicados imediatamente pelo Vendedor que assume integral 

responsabilidade sobre venda em duplicidade. 

 

7.3 - As taxas referentes ao leilão não serão devolvidas em nenhuma hipótese. 

 

7.4 - Em caso de arrependimento, após compra efetuada mediante lance vencedor de 

livre e espontânea vontade no CanalDeLance, após diversas solicitações de confirmação 

inclusive com marcação obrigatória de caixa de texto para efetuar oferta, será cobrada a 

taxa de arrependimento no valor de 18% (dezoito por cento) sobre o preço total do lote 

em questão, podendo ser utilizado, para tal, os meios legais de cobrança judicial. No 

caso de recusa do pagamento, o Comprador será negativado, e incluído na lista negra, 

para realização de negócios junto à todas as empresas do ramo. 

 

8 - Nos casos em que houver incidência de ICMS, para animais acima de 03(três) anos, 

será de responsabilidade do Comprador. 

 

9 - A retirada dos animais deverá ser feita na propriedade do Vendedor, indicada em 

localização do animal, por conta e risco do Comprador. Os animais deverão ser 

mantidos por seus Vendedores por até 7 dias após a liberação para retirada. 

Após este prazo fica a critério do Vendedor a cobrança de estadia do animal no 

haras.  

 

10 - Todas as informações constantes no Recinto, são de responsabilidade dos 

Vendedores. 

 

11 - Recomendamos aos interessados que procedam, com antecedência, a devida revisão 

dos animais. Visitação poderá ser feita mediante agendamento. Reclamações 

posteriores não serão aceitas. 

 

12 – O CanalDeLance.com, na qualidade de administrador das vendas realizadas através 

do Recinto LEILÃO ONLINE MINI PÔNEIS, desenvolve todos os esforços para a 

regularidade dos negócios e não responde solidária e/ou subsidiariamente pela liquidação 

das vendas realizadas através do PORTAL CANALDELANCE, nem pelas obrigações 

assumidas pelas partes. 

 

13– Fica eleito o Fórum da cidade dos Vendedores  para dirimir quaisquer questões 

relativas a este leilão. 

 

 

 

 

 

 

 



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

1 – O valor de cada lance, multiplicado por 30 (trinta), 
corresponderá ao valor total do negócio, por animal. 

 
1.1 - O comprador efetuará o pagamento em uma das seguintes 

modalidades, à sua opção : 
 

1ª OPÇÃO : O pagamento das 30 parcelas, valor total da arrematação 
será feito em 15(quinze) pagamentos de 2 parcelas, vencendo-se 

2(duas) parcelas no ato da aquisição (depósito à vista), e mais 14 
pagamentos de 2(duas) parcelas a cada 30 dias restantes em 

intervalos mensais e sucessivos, representadas por Notas Promissórias 
Rurais  

 
Exemplo : Lance de R$ 300,00 de parcela, VALOR TOTAL POR ANIMAL DO 

LOTE é de R$ 9.000,00(nove mil reais), e a comissão de 8% é de R$ 

720,00. Logo deverá ser efetuado o 1º depósito de 2 parcelas no total de 
R$ 600,00 e mais a comissão, num Total Geral de R$ 1.320,00 e as 

demais 14 parcelas de R$ 600,00 mensais e sucessivos para 30/ 
60/90/120/150/180/210/240/270/300/330/360/390/420 dias 

respectivamente representadas por Notas Promissórias Rurais. 
 

 
2ª OPÇÃO : Pagamento À VISTA com 10% (dez por cento) de 

desconto. 
Exemplo : Lance de R$ 400,00 de parcela, VALOR TOTAL POR ANIMAL DO 

LOTE é de R$ 12.000,00(doze mil reais) e com desconto de 10% = 
DEPÓSITO À VISTA de R$ 10.800,00(dez mil e oitocentos reais) e da 

comissão de R$ 960,00(novecentos e sessenta reais) num total de R$ 
11.760,00 (onze mil e setecentos e sessenta reais) para o CanalDeLance 

em conta informada oportunamente. 

 
LEILÃO ONLINE COM ENCERRAMENTO NA ZERADA DO RELÓGIO 


