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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL/FUNDECC
<comissao.fundecc@ufla.br>

Dúvidas Sobre Edital - Empresa Neoprospecta 

LUIS ROBERTO BATISTA <luisrb@ufla.br> 22 de fevereiro de 2021 19:00
Para: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL/FUNDECC <comissao.fundecc@ufla.br>
Cc: teddy.paranhos@neoprosprecta.com

Prezado Eriwelton
Segue abaixo as respostas às questões.

Dúvida1: Qual a cobetura mínima esperada por amostra? 1 milhão de reads por amostras? Ou 1 milhão de reads
em todas as 10 amostras? A quantidade de reads média por amostra nos dados brutos do sequenciamento, e
não no filtrado ou tratado confere? 
Para a nossa proposta será necessário 1 milhão de reads por amostra. Nos dados brutos, desde que nos dados
brutos contenha somente de microrganismos.

Dúvida2: Em cada uma dessas 30 amostras, serão realizadas duas análises de sequenciamento em cada,
bactérias (16S) e fungos (ITS3F-4R). 
Sendo o total de 60 análises, essas duas em cada amostra, confere?
Desejamos análises de bactérias e fungos nas mesmas amostras, no total, serão 60 amostras analisadas.

Dúvida3: Esses três primers são para serem rodados ao mesmo tempo, em cada um dos 100 isolados? Ou seja,
as 3 análises em cada isolado. 
Os 3 primers serão utilizados para cada isolado, num total de 100 isolados (100 fungos filamentosos)

Dúvidas4: Qual o prazo de entrega das análises, assim que as amostras chegarem no laboratório?
Desejamos no máximo 30 dias para a entrega dos resultados.

Dúvida5: Só confirmando, no item 2 abaixo, o valor máximo é de 85.753,96 ou de 60 mil como retificado logo
abaixo da tabela? Qual valor podemos seguir? 60 mil? 
Temos disponível R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) 

 

Estamos à disposição para mais esclarecimentos.

Att.,

Luís Roberto

 

Luís Roberto Batista 
Prof. Associado - Micologia de Alimentos/Taxonomia de Fungos Toxigênicos 
Coleção de Cultura de Microrganismos do Departamento de Ciência dos Alimentos - CCDCA/UFLA 
Departamento de Ciência dos Alimentos 
UFLA - Universidade Federal de Lavras 
Lavras – MG. 37200-000 
+ 55 35 3829-1407 
ORCID ; Scopus ID;  RESEARCHER ID; CV Lattes

callto:55+35+3829-1407
https://orcid.org/0000-0001-8482-1161
http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=7006259549&partnerID=MN8TOARS
https://publons.com/researcher/N-8335-2019/
http://lattes.cnpq.br/4923075401220906


23/02/2021 E-mail de Universidade Federal de Lavras - Dúvidas Sobre Edital - Empresa Neoprospecta

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=104ed5ee99&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1692434384032486080&simpl=msg-f%3A16924343840… 2/2

[Texto das mensagens anteriores oculto]


