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AGENDA
24 DE FEVEREIRO, ÀS 14H – SEMINÁRIO: INOVAÇÕES E PERSPECTIVAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES
Em dezembro de 2020, o Senado aprovou o Projeto de Lei
4.253/2020, que inclui mudanças importantes para as
licitações e contratos administrativos. A futura lei, que
ainda depende de sanção presidencial, deverá revogar a Lei
Federal 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), a Lei
Federal 10.520/02 (Lei do Pregão) e parte da Lei Federal
12.462/11 (Regime Diferenciado das Contas Públicas - RDC).
O conteúdo é extenso e, além de consolidar normas em
vigor na legislação anterior, incorpora dispositivos hoje
presentes em decretos federais e instruções normativas.
Os interessados em conhecer melhor essas novidades, que
deverão afetar todos os órgãos públicos e seus
fornecedores, podem assistir gratuitamente ao 1º Seminário Virtual da Rede ReciclaPorto Rio, nesta quarta-feira (24/02), das 14h
às 17h, no canal www.youtube.com/user/INTcomunica. Promovido pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT/MCTI) em parceria
com a Rede de Sustentabilidade ReciclaPorto Rio, o evento reúne um seleto time de especialistas, que abordará diferentes
aspectos sobre o tema.
Leia mais em int.gov.br (Fonte: INT/MCTI)

25 DE FEVEREIRO, ÀS 10H - PREMIAÇÃO DA CAMPANHA #APRENDERPARAPREVENIR DO CEMADEN/MCTI
Será nesta quinta-feira (25), às 10 horas, a cerimônia de
premiação das campanhas locais virtuais dos participantes da
Campanha #AprenderParaPrevenir de 2020, transmitida ao vivo
pelo Canal do Cemaden Educação no YouTube. Além de
apresentar os participantes premiados por mérito e por votação
popular, o evento também lançará a atividade da próxima
campanha, de 2021, relacionada a escorregamento de terra (e
deslizamentos).
Coordenada pelo Programa Cemaden Educação, do Centro
Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(CEMADEN) – unidade de pesquisa subordinada ao Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) – a 5ª edição da Campanha
#AprenderParaPrevenir de 2020 teve como tema “Desastres,
desastres, desastres! O que podemos fazer? E a educação?”.
A campanha do ano passado recebeu 50 trabalhos de Escolas, Defesas Civis, Universidade, equipes do Programa Saúde da Família
e de instituições governamentais, da sociedade civil ou coletivos. Foram produzidos vídeos apresentando as campanhas virtuais
locais com a temática que envolveu desde mudanças climáticas até a pandemia.
Leia mais em cemaden.gov.br. (Fonte: CEMADEN/MCTI)

