
ATA DO LEILÃO PÚBLICO DA PREEFEITURA MUNICIPAL DE POLONI, ESTADO 
DE SÃO PAULO – SP - LEILÃO Nº 001/2015. 
Aos sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze às nove horas e trinta 
minutos, no Pátio de Veículos da cidade de Poloni, Estado de São Paulo, à rua José 
Polon, nº 274 – Centro – CEP 15.160-000, reuniram-se o servidor FABIO ROBERTO 
BORSATO e MATEUS RODRIGUES ULIAN, designados pelo Decreto nº 1420, de 19 
de junho de 2015, para atuar como Leiloeiros, para à venda de veículos automotores 
pertencentes ao acervo patrimonial da Prefeitura Municipal de Poloni, Estado de São 
Paulo, conforme disposto no Edital de Leilão nº 001/2015, caracterizados e 
identificados no mencionado Edital. A seção contou com a participação dos seguintes 
licitantes, devidamente credenciados no início do certame: CARLOS ROBERTO 
FORTE MARTIL, MARCOS DE DEUS e o Sr. ALESSANDRE HENRIQUE 
GALHARDO. Iniciando os trabalhos foi feita a Leitura do Edital pelo Leiloeiro seguida 
dos esclarecimentos necessários para o bom andamento do Leilão. Ato contínuo 
iniciou as etapas dos lances, conforme termos do item 2.1 do Edital. O lote I composto 
por um GM/CHEVROLET D-60, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi 
arrematado pelo Sr. CARLOS ROBERTO FORTE MARTIL, pelo lance de R$ 
10.050,00 (dez mil e cinqüenta reais). O Lote II composto por um MERCEDES BENS 
MOD. OM364 11 R, avaliado em R$ 10.000,00(dez mil reais), não recebeu lances. O 
Lote III composto por um GM/KADETT/IPANEMA GL, avaliado em R$ 1.000,00 (um 
mil reais), foi arrematado pelo Sr. ALESSANDRE HENRIQUE GALHARDO, pelo 
lance de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais). Nada mais havendo, encerrou-se o 
Leilão, e assim, eu, Mateus Rodrigues Ulian, Leiloeiro do leilão supracitado, lavrei a 
presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo leiloeiro e 
licitantes presentes, em 06 de julho de 2015. 
                                   


