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EDITAL DE LEILÃO ON-LINE E INTIMAÇÃO 
- FALÊNCIA DE GIOVELLI CIA LTDA- 

 

PRIMEIRO LEILÃO: 03 de março de 2023, às 14 horas. 
SEGUNDO LEILÃO: 13 de março de 2023, às 14 horas. 
LOCAL:  www.cargneluttileiloes.com.br 

 

CAMILA LAIS CARGNELUTTI, Leiloeira Oficial, JUCIS/RS nº 223/08, nomeada 
pelo Exmo. Dr. Diego Ferreira dos Santos, Juiz de Direito da Comarca de Guarani das 

Missões, na forma da Lei de Falências, VENDERÁ, nos termos do art. 142, I da Lei nº 
14.112/2020, em Leilão exclusivamente eletrônico, na plataforma de leilões, dias e 
horários acima mencionados, os bens pertencentes a MASSA FALIDA DE GIOVELLI 

CIA LTDA, processo nº 5000120-59.2015.8.21.0102, abaixo descritos: 
 

1 - O Fiat Palio Fire Way, placas IWN-6782, ano 2015, branco, renavam 
1048944864, necessitando de reparos, bom estado, sem bateria, pneus em mau 
estado. R$ 21.000,00 (2º Leilão = R$ 14.700,00);  

2 - O Fiat/Palio Fire Way, placas IWN-0464, ano 2015, branco, renavam 
1047640888, necessitando de reparos, bom estado, sem bateria, pneus em bom 
estado. R$ R$ 24.000,00 (2º Leilão = R$ 16.800,00); 

 3 - O VW/GOL 1.0 Flex, placas IOF-7776, ano 2007/2008, branco, renavam 
940457563, 4 portas, necessitando de reparos, bom estado, sem bateria, pneus em 

mau estado. R$ 8.000,00 (2º Leilão = R$ 5.600,00);  
4 – O Fiat/Uno Mille Economy, placas IQK-0856, ano 2009/2010, branco, 

renavam 183084861, necessitando de reparos, bom estado, pneus em bom estado. R$ 

10.000,00 (2º Leilão = R$ 7.000,00);  
5 - O Fiat/Uno Mille Fire Flex, placas INR-9376, ano 2007, branco, renavam 

912950005, necessitando de reparos, bom estado, sem bateria, pneus em bom estado. 
R$ 9.500,00 (2º Leilão = R$ 6.650,00);  

6 - O VW/GOL 1.0 GIV, placas IPK-7958, ano 2008/2009, branco, renavam 

118172506, necessitando de reparos, bom estado, sem bateria, pneus em mau estado. 
R$ 15.000,00 (2º Leilão = R$ 10.500,00);  

7 - A caminhonete Fiat/Strada Working, placas IUQ-8735, ano 2013, branca, 

renavam 565476998, necessitando de reparos, bom estado, pneus em bom estado. R$ 
40.000,00 (2º Leilão = R$ 28.000,00);  

8 - A caminhonete Fiat/Strada Fire CE FLEX, placas IRS-3353, ano 2011, 
branca, renavam 306301148, necessitando de reparos, bom estado, sem bateria, 
pneus em mau estado. R$ 36.000,00 (2º Leilão = R$ 25.200,00);  

9 - A caminhonete I/Toyota Hilux CD4X4 SRV, automática, placas IUX-8532, 
ano 2013/2014, branca, renavam 588932671, bom estado, pneus em mau estado, 

sem bateria, bancos em couro. R$ 145.000,00 (2º Leilão = R$ 101.500,00);  
10 – A caminhonete I/VW AMAROK CD 4X4 SE, placas IWP-6638, ano 2015, 

branca, renavam 1053061819, diesel, transmissão mecânica, bancos de tecido, bom 

estado, pneus em mau estado, sem bateria. R$ 92.000,00 (2º Leilão = R$ 64.400,00);  
11 - A caminhonete Ford/F-1000, placas IHW-4027, ano 1988/1989, branca, 

renavam 584524870, bom estado, sem bateria, pneus em mau estado. R$ 32.000,00 

(2º Leilão = R$ 22.400,00);  
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12 - A caminhonete Fiat/Strada Fire Flex, placas ISD-9088, ano 2011/2012, 
branca, renavam 339955996, bom estado, necessitando de reparos, sem bateria, 
pneus em mau estado. R$ 34.000,00 (2º Leilão = R$ 23.800,00);  

13 - O Fiat/Uno Mille Economy, placas IQO-3386, ano 2010, branco, renavam 
196387582, necessitando de reparos, bom estado, sem bateria, pneus em bom estado. 

R$ 16.000,00 (2º Leilão = R$ 11.200,00);  
14 - A caminhonete Fiat/Strada Working, placas IVT-0047, ano 2014/2015, 

branca, renavam 1065108459, necessitando de reparos, bom estado. R$ 47.000,00 (2º 

Leilão = R$ 32.900,00);  
15 - A caminhonete Fiat/Strada Working, placas IVV-1667, ano 2014/2015, 

branca, renavam 1275029563, necessitando de reparos, bom estado. R$ 55.000,00 (2º 

Leilão = R$ 38.500,00);  
16 - O caminhão Mercedes Benz, placas IHW-4299, ano 1970, renavam 

584523432, com caçamba basculante, bom estado, necessitando de reparos, pneus 
em regular estado. R$ 25.000,00 (2º Leilão = R$ 17.500,00);  

17 – A camioneta Ford/Pampa L, placas IDE-4527, ano 1995, branca, renavam 

636319660, em ruim estado, veículo parado, em desuso. R$ 4.000,00 (2º Leilão = R$ 
2.800,00); 

18 - O caminhão Ford F-4000, placas IFT-4738, ano 1984, amarelo, renavam 
578525909, estado ruim, necessitando de reparos. R$ 12.500,00 (2º Leilão = R$ 
8.750,00);  

19 - O caminhão Mercedes Benz, placas IHX-8525, ano 1978, amarelo, renavam 
584521324, estado ruim de grande monta, necessitando de reparos. R$ 10.000,00 (2º 
Leilão = R$ 7.000,00);  

20 - O caminhão Ford F-600, placas IKG-0618, ano 1973, amarelo, renavam 
564495450, possui acoplado ao conjunto um braço articulado tipo Munck, necessita 

de reparos de grande monta, sem funcionamento. R$ 7.000,00 (2º Leilão = R$ 
4.900,00);  

21 – O reboque R/Rodovale 3E R.ON R.OFF, placas IUG-9060, ano 2013, preto, 

renavam 534245900. R$ 115.000,00 (2º Leilão = R$ 80.500,00). Credor Fiduciário: 
Banco Mercedes Benz do Brasil;  

22 - Uma empilhadeira Hyster 50H, movida a gás. R$ 5.000,00 (2º Leilão = R$ 
3.500,00);  

23 - Uma empilhadeira Clark C300, movida a gás. R$ 5.000,00 (2º Leilão = R$ 

3.500,00);  
24 - Uma retroescavadeira Case 580H, sem a concha traseira, com problemas 

no sistema hidráulico. R$ 14.000,00 (2º Leilão = R$ 9.800,00);  

25 - Uma pá carregadeira Michigan 75III. R$ 35.000,00 (2º Leilão = R$ 
24.500,00);  

26- Uma empilhadeira YALE 275L cap: 2.500 Kg. R$ 5.000,00 (2º Leilão = R$ 
3.500,00);  

27 - Uma empilhadeira LIFTO FTG 25, capacidade 1.500kg. R$ 5.000,00 (2º 

Leilão = R$ 3.500,00);  
28 - Um trator Valmet 62 ID, péssimo estado. R$ 3.000,00 (2º Leilão = R$ 

2.100,00);  
29 - O Semi-reboque SR/Randon Tanque, placas IHR-8038, amarelo, ano 1972, 

amarelo, renavam 577791990. R$ 6.000,00 (2º Leilão = R$ 4.200,00);  

30 - O Semi-reboque SR/Randon Tanque, placas IHR-8071, ano 1980, amarelo, 
renavam 584522347, em estado ruim. R$ 39.000,00 (2º Leilão = R$ 27.300,00);  
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31 - O caminhão-trator Mercedes Benz, AXOR 2544 S, placas ISC-1418, ano 
2011, amarelo, renavam 336495064, em bom estado. R$ 200.000,00 (2º Leilão = R$ 
140.000,00). Credor Fiduciário: Banco Mercedes Benz do Brasil;  

32 - O silo graneleiro Triel-HT, Pratic Power, em péssimo estado. R$ 14.000,00 
(2º Leilão = R$ 9.800,00);  

33 - O Semi-reboque SR/Randon SR BA, placas ISN-5071, ano 2011/2012, 
amarelo, renavam 391029088, em bom estado.  R$ 110.000,00 (2º Leilão = R$ 
77.000,00);  

34 – O semi-reboque SR/Guerra AG BS, placas IOT-0012, ano 2008, amarelo, 
renavam 965246744, em bom estado. R$ 80.000,00 (2º Leilão = R$ 56.000,00);  

35 - O caminhão/trator M.Benz/AXOR 2544 S, placas ISC-1357, ano 2011, 

amarelo, renavam 336495994, em bom estado. R$ 195.000,00 (2º Leilão = R$ 
136.500,00). Credor Fiduciário: Banco Mercedes Benz do Brasil;  

36 - O caminhão/trator Scania/G-400 A6X2, placas IUH-2332, ano 2013, 
amarelo, renavam 534813046, em bom estado. R$ 280.000,00 (2º Leilão = R$ 
196.000,00). Credor Fiduciário: Badesul Desenv. S.A. Agência de Fomento RS;  

37 - O caminhão/trator Scania G-400 A6X2, placas IUH-7283, ano 2013, 
amarelo, renavam 535828632, em bom estado. R$ 280.000,00 (2º Leilão = R$ 

196.000,00). Credor Fiduciário: Badesul Desenv. S.A. Agência de Fomento RS;  
38 - O caminhão Volvo/VM260 Pmerechim 82, placas ISU-4687, ano 2011, 

amarelo, renavam 452254990, em bom estado. R$ 210.000,00 (2º Leilão = R$ 

147.000,00). Credor Fiduciário: Banco Volvo Brasil S/A;  
39 - O semi-reboque SR/Randon SR BA, placas IUG-6286, ano 2013, preto, 

renavam: 533794458, em bom estado. R$ 120.000,00 (2º Leilão = R$ 84.000,00). 

Credor Fiduciário: Badesul Desenv. S.A. Agência de Fomento RS;  
40 – Cinco contêineres Migra Caçamba Raro. R$ 40.000,00 (2º Leilão = R$ 

28.000,00). 
 
Caso não houver arrematantes no primeiro leilão, os bens serão vendidos em 

segundo leilão, no dia 13 de março de 2023, no mesmo horário e local, acima 
mencionados, por valor não inferior a 70% da avaliação, atendendo à determinação 

judicial.  
INTIMAÇÃO: Ficam os FALIDOS E SEUS CÔNJUGES, se casados forem, 

credores da massa falida, sucessores, demais partes e terceiros interessados, 

juntamente com seus representantes legais, intimados pelo presente edital, para todos 
os atos aqui mencionados, caso não sejam notificados ou certificados por qualquer 
razão. 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O presente edital de leilão será publicado, na 
plataforma www.cargneluttileiloes.com.br, de acordo com o disposto no §2° do art. 887 

do CPC, além das demais publicações legais.   
LANCES NA MODALIDADE ON-LINE: Para os lances on-line o interessado 

deverá realizá-lo no portal www.cargneluttileiloes.com.br, efetuando cadastro prévio, 

com antecedência mínima de 24 horas, enviando a documentação necessária e 
anuindo às regras de participação, dispostas no site, para obtenção de chave de 

identificação e senha pessoal (intransferíveis), o qual validará e homologará os lances 
em conformidade com as disposições do Edital de Leilão. 

A apresentação de lances pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências do leilão, em conformidade com a Lei de Falências e o CPC, sendo o 
arrematante responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas, dos 
documentos e propostas apresentados, bem como pelas transações que forem 
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efetuadas em seu nome, por seu(s) representante(s) legal(is) cadastrado(s), assumindo-
as como firmes e verdadeiras. 

Os lances on-line serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e 

não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes velocidades nas 
transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo 

provedor, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 
técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação a esse respeito. 

PROCEDIMENTO PARA O REGISTRO DE LANCES: Tendo em vista o leilão ser 

realizado exclusivamente em ambiente eletrônico, serão aceitos lances desde a 
inserção do leilão no site da leiloeira até o encerramento do ato. O valor do primeiro 
lance a ser inserido deverá respeitar o valor mínimo previsto para o respectivo leilão 

(lance inicial). O valor dos demais lances deverão ser em valor superior aos lances 
anteriormente inseridos no sistema, observado o incremento previsto. No(s) dia(s) e 

horário(s) indicado(s) no presente edital, será iniciado o leilão e após o anuncio da 
leiloeira, será automaticamente iniciada a contagem regressiva, a ser fixada, sendo 
possível ofertar lances até o término dessa contagem, correndo por conta e risco do 

licitante a decisão de inserir lance nos segundos finais, em razão de possível 
instabilidade do sistema/internet. A cada lance inserido durante a contagem 

regressiva, o sistema automaticamente iniciará nova contagem. Finalizada a contagem 
regressiva, sem que novos lances sejam inseridos, o leilão será considerado encerrado 
e o maior lance declarado vencedor.  Os atos realizados eletronicamente ficam sujeitos 

ao regular funcionamento do sistema e da internet do participante, ficando o Poder 
Judiciário e a Leiloeira, desde já, isentos de qualquer responsabilidade.  

PENALIDADES: Em nenhuma hipótese, salvo nos casos de nulidade previstas 

em lei, será aceita desistência dos arrematantes ou alegações de desconhecimento das 
condições estabelecidas neste Edital, para eximirem-se das obrigações assumidas, 

inclusive aquelas de ordem criminal, na forma dos artigos 335 e 358, do CP. O não 
pagamento do lanço, acarretará ao arrematante multa de 20% sobre o valor da 
arrematação e pagamento da comissão que faz jus a leiloeira. Não havendo os 

pagamentos da arrematação e comissão da Leiloeira, o fato será comunicado ao Juízo, 
para aplicação das medidas legais cabíveis. 

PAGAMENTO SOMENTE À VISTA: Será considerado vencedor o maior lance 
ofertado, observado o valor mínimo da avaliação. Nos lances eletrônicos/on-line, o 
arrematante será informado do resultado, devendo enviar no prazo de 24 horas, para o 

endereço a ser informado pela leiloeira, os documentos solicitados e os comprovantes 
de pagamento do valor da arrematação e da comissão da leiloeira. O pagamento do 
valor da arrematação será efetuado através de depósito judicial, mediante expedição 

da respectiva guia.  
DÉBITO(S) EXISTENTES(S): Os bens são vendidos livre de qualquer ônus e não 

haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, nos termos do artigo 60 § 
único da Lei nº 14.112/2020 e observado o disposto no § 1º do art. 141 da Lei nº 
11.101/2005. Os veículos gravados com Alienação Fiduciária haverá reserva de 

valores para pagamento da dívida fiduciária, sendo emitida certidão, pelo Juízo 
falimentar, ao DETRAN, determinando o cancelamento do ônus. 

COMISSÃO DA LEILOEIRA: A comissão da Leiloeira, fica a cargo do 
arrematante, adjudicante ou remitente, conforme o caso. 

CONDIÇÕES GERAIS: Para todos os efeitos, considera-se a venda como sendo 

“ad corpus”, não cabendo qualquer reclamação posterior, cabendo aos interessados 
vistoriarem os bens antes de ofertarem lances no leilão. Os bens serão entregues no 

estado de conservação em que se encontram, não havendo qualquer espécie de 
garantia, não cabendo ao Juízo de Direto, à Massa Falida e a Leiloeira Oficial 
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quaisquer responsabilidades quanto a consertos, encargos, transporte e transferência 
patrimonial do(s) bem(ns) arrematado(s), ficando de exclusiva atribuição do(s) 
arrematante(s), a prévia verificação da situação, condições, características e estado de 

conservação. 
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, 

bem como, quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser 
adquiridas através dos telefones: (55) 3332-8613 ou (55) 98129-4055 e e-mail: 
camila@cargneluttileiloes.com.br. O presente edital será publicado na íntegra no 

portal www.cargneluttileiloes.com.br, de acordo com o art. 887 § 2º do CPC. 
 

Guarani das Missões/RS, 24 de janeiro de 2023. 

 

 
Camila Lais Cargnelutti 

Leiloeira Oficial 
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