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De : vania nunes <vania.nunes@neobio.com.br>
Assunto : RES: Proposta de preço para Kit de sequenciamento

sanger por fluorescência.31309
Para : jessica travesani

<jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br>

Zimbra jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br

RES: Proposta de preço para Kit de sequenciamento sanger por
fluorescência.31309

qui, 24 de mar de 2022 16:51
5 anexos

Prezada Sra Jéssica, boa tarde.
 
Tudo bem? Ficamos felizes com o seu contato.
Segue a cotação solicitada.
Fico disponível para novas cotações.
 
Obrigada.
 
Atenciosamente,
 
 

 
 
 

De: Jéssica de Oliveira Travesani [mailto:jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br] 
Enviada em: quinta-feira, 24 de março de 2022 08:31
Para: neobio@neobio.com.br
Assunto: Proposta de preço para Kit de sequenciamento sanger por fluorescência.
 
Prezado fornecedor,
 
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. O KIT DE CICLO DE SEQUENCIAMENTO BRILLIANT DYE TERMINATOR
também atende as necessidades do projeto. Solicito, por gentileza, proposta de KIT,
seguindo a quantidade destacada abaixo.
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Quantidade:1 kit (100 reações) com 6 ml ADICIONAIS (8 ml TOTAIS) de tampão de
reação.
Marca: ThermoFisher Scientific
Produto: “BigDyeTM Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit”
Código: 4337455.
 
INCLUIR TAMPÃO ADICIONAL:
Marca: ThermoFisher Scientific
Produto: “BigDyeTM Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequencing Buffer”
Código: 4336697
 
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
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