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EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA/SP irá realizar no dia 
31/03/2020 (terça-feira), com início às 14:00 horas, através do sistema 
de leilão eletrônico www.bigleilao.com.br, LEILÃO PÚBLICO de bens 
inservíveis ao município como Veículos, Motos, Caminhões, Tratores, 
Máquinas, Sucatas, Implementos, Etc., cujas Condições de Venda en-
contram-se no Edital de leilão na íntegra  publicado no site da Prefeitura 
Municipal de Americana www.americana.sp.gov.br, bem como disponibi-
lizado no sistema de leilão eletrônico www.bigleilao.com.br. A visitação 
será aberta ao público do dia 23/03/2020 ao dia 30/03/2020 das 8:00h 
às 11:00h e das 13:00h às 16:00h, sendo os bens vendidos no estado 
em que se encontram e, a quem melhor lance oferecer, reservando-se 
a Prefeitura Municipal de Americana o direito de não liberar aqueles que 
não alcançarem os preços mínimos. 

O leilão será realizado exclusivamente através do site www.bigleilao.
com.br, devendo os interessados se cadastrarem no referido site com 
antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da realização do certame. 
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OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

SAIBA COMO SE

PREVENIR 

DO NOVO

CORONAVÍRUS 

• Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

• Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

• Não compartilhar objetos de uso pessoal;

• Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo

ventilado;

• Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos

com água e sabão 

ou usar antisséptico de mãos à base de

álcool;

• Deslocamentos não devem ser realizados

enquanto a pessoa 

estiver doente;

• Quem for viajar aos locais com circulação do

vírus deve evitar 

contato com pessoas doentes, animais (vivos

ou mortos), e a circulação em mercados de

animais e seus produtos.

Durante o verão, quando o calor e chuva são
constantes, a vegetação cresce mais rápido,

atrai animais peçonhentos e esconde criadouros 
do mosquito da dengue. 

 
Seja responsável com sua família 

e com o próximo.

Leis 2482/1991
e 6339/2019

Mantenha 
sua calçada e 

terreno limpos 

Mantenha 
sua calçada e 

terreno limpos 
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