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Departamento Municipal de Administração  

 

LEI Nº 1.453/2022 

 

Altera a LDO que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da lei orçamentária de 2023. 

 

A Prefeita do Município de Inconfidentes, Estado de 

Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal, por 

seus legítimos representantes aprovou e ela sanciona a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica autorizado a alteração das metas fiscais 

constantes da Lei Municipal nº 1.441, de 14 de julho de 

2022 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

de 2023, que passará a vigorar conforme o 

Demonstrativo anexo à presente Lei. 

 

Art. 2º As demais legislações orçamentárias municipais, 

especialmente a Lei Orçamentária Anual para 2023, 

quando necessário, deverão ser compatibilizadas com 

esta Lei. 

 

 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Inconfidentes, 06 de dezembro de 2022. 

 

ROSÂNGELA MARIA DANTAS 
Prefeita Municipal 

  

Departamento de Licitações, Contratos e Compras  

 

O Município de Inconfidentes torna público aos 

interessados, que nos termos do art. 75, I, § 3º da Lei nº 

14.133/2021 que se encontra em aberto o Processo nº. 

236/2022 - Compra Direta nº 068/2022 e, estará 

recebendo de pessoas jurídicas do ramo, por e-mail ou 

protocolo presencial em sua sede, proposta de preços, 

para dispensa de licitação, pelo menor preço ofertado, 

para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL E VOLEI PARA 

DISTRIBUIÇÃO DURANTE O EVENTO "NATAL DAS 

CRIANÇAS". A documentação relacionada a habilitação 

jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser 

apresentadas após aceitação da proposta de preços e no 

ato da assinatura do contrato. O Termo de Referência 

encontra-se no site www.inconfidentes.mg.gov.br. O 

recebimento de propostas das empresas interessadas, 

dar-se-á do dia 07/12/2022 a 09/12/2022, no horário 

das 12h:00min às 18h:00min., na Sala de Licitações, 

situada na Rua Engenheiro Álvares Maciel nº 190, 

centro, Inconfidentes/MG ou pelo e-mail 

compras@inconfidentes.mg.gov.br . A contratação será 

regida pela Lei nº 14.133/2021. Rosângela Maria Dantas 

– Prefeitura Municipal de 
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