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

Assunto : Re: PROPOSTA Nº 680923 - Orçamento para Kit de
sequenciamento Sanger por fluorescência. [Incident:
220125-001771]

Para : customerservice br
<customerservice.br@thermofisher.com>

Zimbra jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br

Re: PROPOSTA Nº 680923 - Orçamento para Kit de sequenciamento Sanger por
fluorescência. [Incident: 220125-001771]

qui, 10 de mar de 2022 10:36

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Prezados,

Solicito, por gentileza, atualização de orçamento referente ao produto Kit de Sequenciamento
Sanger por Fluorescência. N° orçamento: 680923.

Aguardo retorno.

Att,

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 

De: "customerservice br" <customerservice.br@thermofisher.com>
Para: "jessica de oliveira travesani" <jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br>
Cc: "pollyana stevanatto" <pollyana.stevanatto@thermofisher.com>, "pedropaulo ferreiracruz"
<pedropaulo.ferreiracruz@thermofisher.com>
Enviadas: Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 15:30:53
Assunto: PROPOSTA Nº 680923 - Orçamento para Kit de sequenciamento Sanger por
fluorescência. [Incident: 220125-001771]

Assunto

PROPOSTA Nº 680923 - Orçamento para Kit de sequenciamento Sanger por
fluorescência.

Response Por Email (Alessandra Felice) (01/26/2022 03:30 PM)
Boa Tarde Jessica, 
 
Por gentileza, veja em anexo a proposta 680923 conforme sua solicitação.
 
 
Em caso de compra por emissão de Empenho, por favor nos informe o tipo de processo: Dispensa,
Inexigibilidade ou Licitação; além do Termo de Referência ou Projeto Básico e Contrato, já que nossas
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cotações seguem um formato padrão para todos clientes (exemplos: data de validade, prazo de
entrega, configuração de equipamento, etc).

Para confirmar seu pedido, por favor, nos envie as informações abaixo:

 Dados para faturamento: (Instituição/CNPJ ou Nome pessoa Física/CPF) - Caso a compra seja
realizada em nome de um terceiro, será necessário que nos envie a aprovação/ciência do responsável
pelo CPF por e-mail.
Endereço completo (Bairro, CEP, Cidade, Estado): 
Data de nascimento: (Nos casos de pessoa física)
Dados adicionais: (Nº de projeto)
Se for Projeto Fapesp por favor informar o nome do pesquisador responsável
 
Dados para Entrega:
Endereço completo (Bairro, CEP, Cidade, Estado):
Complemento (Lab./ Depto./ Andar):
Pessoa de Contato no recebimento:
Telefone do responsável pelo recebimento (DDD):
E-mail nota fiscal eletrônica:

“A Thermo Fisher Scientific não se responsabilizará por informações incorretas. É de total
responsabilidade do cliente o envio de todos os dados solicitados.”

IMPORTANTE:
Disponibilidade de produtos: Os prazos de entrega dos produtos podem variar de acordo com a
disponibilidade de estoque no momento da confirmação do pedido.

Validade de produto: As entregas de produtos realizadas pela Thermo Fisher Scientific seguem a
regra FIFO (o primeiro lote que entrar em nosso estoque, deverá ser o primeiro lote a sair). Caso
tenha alguma solicitação específica quanto a validade, por favor, informe ao time de atendimento ao
cliente, no ato da confirmação do pedido, para análise.

Atenciosamente,

Alessandra Felice
Customer Care Representative
Life Sciences Business Functions
Thermo Fisher Scientific
Rua Eugênio de Medeiros, 303 • 11º andar • São Paulo • SP • 05425-000 • Brasil
Telefone: 0800 772 5433
www.thermofisher.com
 
Customer Por CSS Email (Jéssica de Oliveira Travesani) (01/25/2022 04:19 PM)
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.
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:

http://www.thermofisher.com/
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De : customerservice br
<customerservice.br@thermofisher.com>

Assunto : PROPOSTA Nº 680923 - Orçamento para Kit de
sequenciamento Sanger por fluorescência.
[Incident: 220125-001771]

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

Cc : pollyana stevanatto
<pollyana.stevanatto@thermofisher.com>,
pedropaulo ferreiracruz
<pedropaulo.ferreiracruz@thermofisher.com>

Responder para : customerservice br
<customerservice.br@thermofisher.com>

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 

Referência da Pergunta # 220125-001771

Data de Criação: 01/25/2022 04:19 PM
Data da Última Atualização: 01/26/2022 03:30 PM
Status: Solved

[---002:003298:55936---]

qua, 26 de jan de 2022 15:30
1 anexo

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Assunto

PROPOSTA Nº 680923 - Orçamento para Kit de sequenciamento Sanger por
fluorescência.

Response Por Email (Alessandra Felice) (01/26/2022 03:30 PM)
Boa Tarde Jessica, 
 
Por gentileza, veja em anexo a proposta 680923 conforme sua solicitação.
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