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De : Ana Pinheiro <ana@biocienciaonline.com.br>
Assunto : Fwd: Orçamento para Kit de sequenciamento Sanger por fluorescência.

Para : jessica de oliveira travesani <jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br>

Zimbra jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br

Fwd: Orçamento para Kit de sequenciamento Sanger por fluorescência.

sex, 11 de mar de 2022 18:04
2 anexos

Boa tarde, Jéssica.

Tudo bem?
Recebi sua solicitação de cotação, enviada à Promega.
Estou encaminhando com os seguintes itens:

1. ProDye™ Terminator Sequencing System CR4302 (nosso kit faz 200 testes)
2. ProDye™ 5X Sequencing Buffer CR1011 (nosso tampão vem com 12ml)

Qualquer dúvida, favor entrar em contato.
Atenciosamente,
 
Ana Maria M. Pinheiro
Biociência Representações Comerciais Ltda.
41 99107 6664

 

De: Jéssica de Oliveira Travesani <jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br> 
Enviada em: quinta-feira, 10 de março de 2022 14:12
Assunto: Orçamento para Kit de sequenciamento Sanger por fluorescência.

 

WARNING - External Email: Email sent from outside Promega.  DO NOT OPEN attachments unless you know the contents are safe. DO NOT CLICK links unless you k

Prezados,

 

Solicito, em nome da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro (CNPJ: 76.591.569/0001-30), orçamento para Kit
de sequenciamento Sanger por fluorescência.

 

Quantidade: 1 kit (100 reações) com 6 ml ADICIONAIS (8 ml TOTAIS) de

tampão de reação

 

Descrição técnica:

Kit para reação de sequenciamento Sanger, por fluorescência, tipo “3.1”, com nucleotídeos normais e modificados para terminação de
cadeia, adequada para sequenciamento de fragmentos longos e identificação de posições heterozigotas e mutações, compatível com
equipamento 3500 Genetic Analyzer. Deve conter Mix e solução tampão para a reação de sequenciamento, além de DNA controle. Devem
acompanhar 6 ml adicionais (8 ml totais) de tampão de reação. Validade na entrega de, no mínimo, 1 ano.

 

Desde já agradeço,

 

Atenciosamente,

 

Jéssica de Oliveira Travesani

Assistente Administrativo

 

+55.41.3310.1035 
jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br 
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De : INDUSLAB / Cotações <cotacoes@induslab.com.br>
Assunto : RE: Orçamento para Kit de sequenciamento Sanger por fluorescência.

Para : 'Jéssica de Oliveira Travesani' <jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br>

De : Cotações Hexis <cotacoes@hexis.com.br>
Assunto : RES: Orçamento para Kit de sequenciamento Sanger por fluorescência.

Para : Jéssica de Oliveira Travesani <jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br>

itHnSwYN_pVbASYeHRsY88XOTa3vEpmSyGEygWD2lP2bW7ocSQLmxybnnWnVwi74hnGb_Lyhe0m0qdoQTVpjCl0YZHoUSUtWQI5lcxH4O7AV3Gzvktj40k3RU9lHoNZ39-
eQA4nil_amPwNE_9ayjcf2PGor40YPwKdIJc1cUvEw2niRizWE7iHQ1uDgSqpyGdQp3QM-VsZUYvwge/http%3A%2F%2Fwww.pequenoprincipe.org.br 
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sex, 11 de mar de 2022 17:10

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

 
Prezada Jéssica, boa tarde!
 
Agradecemos sua consulta, porém não temos o item solicitado para ofertar.
 
Estamos à disposição.
 
A�: 

Cin�a Agelune
Depto: Comercial
Induslab Com. de Prod. para Laboratório Ltda.
Fone: (43) 3378-3838 (Ramal 808)
Fax: (43) 3378-3803
E-Mail: cintia@induslab.com.br
 
 

 
---------- Forwarded message ---------
De: Jéssica de Oliveira Travesani <jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br>
Date: qui., 10 de mar. de 2022 às 14:12
Subject: Orçamento para Kit de sequenciamento Sanger por fluorescência.
To:
 

Prezados,
 
Solicito, em nome da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro (CNPJ: 76.591.569/0001-30), orçamento
para Kit de sequenciamento Sanger por fluorescência.
 
Quantidade: 1 kit (100 reações) com 6 ml ADICIONAIS (8 ml TOTAIS) de
tampão de reação
 
Descrição técnica:
Kit para reação de sequenciamento Sanger, por fluorescência, tipo “3.1”, com nucleotídeos normais e modificados para terminação de
cadeia, adequada para sequenciamento de fragmentos longos e identificação de posições heterozigotas e mutações, compatível com
equipamento 3500 Genetic Analyzer. Deve conter Mix e solução tampão para a reação de sequenciamento, além de DNA controle.
Devem acompanhar 6 ml adicionais (8 ml totais) de tampão de reação. Validade na entrega de, no mínimo, 1 ano.
 
Desde já agradeço,
 
Atenciosamente,
 

Jéssica de Oliveira Travesani
Assistente Administrativo
 

+55.41.3310.1035 
jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br 
Hospital Pequeno Príncipe www.hpp.org.br Complexo Pequeno Príncipe www.pequenoprincipe.org.br 

 

sex, 11 de mar de 2022 10:57
1 anexo
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De : alessandra popov <alessandra.popov@veritasbio.com.br>
Assunto : RES: Orçamento para Kit de sequenciamento Sanger por fluorescência.

Para : 'Jéssica de Oliveira Travesani' <jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br>
Cc : customer service <customer.service@veritasbio.com.br>

 
Agradecemos o envio da solicitação, porém infelizmente não fornecemos o item solicitado.
 
Estamos à disposição para o envio de outras solicitações.
 
Visite o nosso site: www.hexis.com.br
 
Desde já, obrigada!
 
 
Att,

 
GABRIELLY VASQUES | Vendedora Interna – Cotações Spot
Hexis Científica | E cotacoes@hexis.com.br
 
T +55 (11) 4589-2608 | SAC 0800 702 2600
hexis.com.br | Siga-nos no LinkedIn
 

 
 
 
 
 

Confidential - Company Proprietary
De: Jéssica de Oliveira Travesani <jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br> 
Enviada em: quinta-feira, 10 de março de 2022 14:12
Assunto: Orçamento para Kit de sequenciamento Sanger por fluorescência.
 
Prezados,
 
Solicito, em nome da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro (CNPJ: 76.591.569/0001-30), orçamento para Kit
de sequenciamento Sanger por fluorescência.
 
Quantidade: 1 kit (100 reações) com 6 ml ADICIONAIS (8 ml TOTAIS) de
tampão de reação
 
Descrição técnica:
Kit para reação de sequenciamento Sanger, por fluorescência, tipo “3.1”, com nucleotídeos normais e modificados para terminação de
cadeia, adequada para sequenciamento de fragmentos longos e identificação de posições heterozigotas e mutações, compatível com
equipamento 3500 Genetic Analyzer. Deve conter Mix e solução tampão para a reação de sequenciamento, além de DNA controle. Devem
acompanhar 6 ml adicionais (8 ml totais) de tampão de reação. Validade na entrega de, no mínimo, 1 ano.
 
Desde já agradeço,
 
Atenciosamente,
 

Jéssica de Oliveira Travesani
Assistente Administrativo
 

+55.41.3310.1035 
jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br 
Hospital Pequeno Príncipe www.hpp.org.br Complexo Pequeno Príncipe www.pequenoprincipe.org.br 

 
Please be advised that this email may contain confidential information. If you are not the intended recipient,
please notify us by email by replying to the sender and delete this message. The sender disclaims that the
content of this email constitutes an offer to enter into, or the acceptance of, any agreement; provided that the
foregoing does not invalidate the binding effect of any digital or other electronic reproduction of a manual
signature that is included in any attachment.

qui, 10 de mar de 2022 15:26
1 anexo

Boa tarde, Jéssica
 
Infelizmente não comercializamos estes produtos em nosso portfólio atual.
 
Fico a disposição para esclarecimentos.
 
Att
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De : Jéssica de Oliveira Travesani <jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br>
Assunto : Orçamento para Kit de sequenciamento Sanger por fluorescência.

Cco : cotacoes <cotacoes@induslab.com.br>, cotacao brasil <cotacao.brasil@promega.com>, cotacoes
<cotacoes@hexis.com.br>, alessandra popov <alessandra.popov@veritasbio.com.br>, mailane
<mailane@forlabexpress.com.br>, natalia moreira <natalia.moreira@spectrun.com.br>,
alessandro@dsyslab.com.br

 
De: Jéssica de Oliveira Travesani <jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br> 
Enviada em: quinta-feira, 10 de março de 2022 14:12
Assunto: Orçamento para Kit de sequenciamento Sanger por fluorescência.
 
Prezados,
 
Solicito, em nome da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro (CNPJ: 76.591.569/0001-30), orçamento para Kit
de sequenciamento Sanger por fluorescência.
 
Quantidade: 1 kit (100 reações) com 6 ml ADICIONAIS (8 ml TOTAIS) de
tampão de reação
 
Descrição técnica:
Kit para reação de sequenciamento Sanger, por fluorescência, tipo “3.1”, com nucleotídeos normais e modificados para terminação de
cadeia, adequada para sequenciamento de fragmentos longos e identificação de posições heterozigotas e mutações, compatível com
equipamento 3500 Genetic Analyzer. Deve conter Mix e solução tampão para a reação de sequenciamento, além de DNA controle. Devem
acompanhar 6 ml adicionais (8 ml totais) de tampão de reação. Validade na entrega de, no mínimo, 1 ano.
 
Desde já agradeço,
 
Atenciosamente,
 

Jéssica de Oliveira Travesani
Assistente Administrativo
 

+55.41.3310.1035 
jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br 
Hospital Pequeno Príncipe www.hpp.org.br Complexo Pequeno Príncipe www.pequenoprincipe.org.br 

 

qui, 10 de mar de 2022 14:12

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Prezados,

Solicito, em nome da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro (CNPJ: 76.591.569/0001-30), orçamento
para Kit de sequenciamento Sanger por fluorescência.

Quantidade: 1 kit (100 reações) com 6 ml ADICIONAIS (8 ml TOTAIS) de
tampão de reação

Descrição técnica:
Kit para reação de sequenciamento Sanger, por fluorescência, tipo “3.1”, com nucleotídeos normais e modificados para terminação de
cadeia, adequada para sequenciamento de fragmentos longos e identificação de posições heterozigotas e mutações, compatível com
equipamento 3500 Genetic Analyzer. Deve conter Mix e solução tampão para a reação de sequenciamento, além de DNA controle. Devem
acompanhar 6 ml adicionais (8 ml totais) de tampão de reação. Validade na entrega de, no mínimo, 1 ano.

Desde já agradeço,

Atenciosamente,

Jéssica de Oliveira Travesani
Assistente Administrativo
 

+55.41.3310.1035 
jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br 
Hospital Pequeno Príncipe www.hpp.org.br Complexo Pequeno Príncipe  www.pequenoprincipe.org.br 
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