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PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
CPL 
REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-190501 

 
 

O MedTeste Coronavírus (COVID-19) IgG/IgM (Teste Rápido) é um imunoensaio qualitativo baseado em 
membrana para a detecção de anticorpos do novo Coronavírus em sangue total, soro ou plasma. O teste 
consiste em dois componentes, um componente IgG e um componente IgM. No componente IgG, a região da 
linha de teste IgG é revestida com um anti-IgG humano. Durante o teste, a amostra reage com as partículas 
revestidas de antígeno de COVID-19 no dispositivo de teste. A mistura em seguida, migra para cima na 
membrana cromatográfica por capilaridade e reage com o anti-IgG humano na região da linha de teste de IgG. 
Se a amostra contém anticorpos IgG contra COVID-19, uma linha colorida aparece na região da linha de teste 
IgG. No componente IgM, a região da linha de teste de IgM é revestida com um anti-IgM humano. Durante o 
teste, a amostra reage com o anti-IgM humano. Anticorpos IgM do COVID-19, se presentes na amostra, 
reagem com o anti-IgM humano e com as partículas revestidas de antígeno de COVID-19 no dispositivo de 
teste, e esse complexo é capturado pelo anti-IgM humano, formando uma linha colorida na região da linha de 
teste de IgM. Não necessita de equipamento para a realização do teste. Leitura do resultado é visual.  
 
 
 

ITEM PRODUTOS MARCA APRES QTD R$ UNIT R$ TOTAL 

1 MedTeste Coronavírus (COVID-19) IgG/IgM MEDTEST UND 100 165,00 16.500,00 

 
TOTAL DA PROPOSTA...............................................................................................................R$ 16.500,00 

(dezesseis mil e quinhentos reais) 

 
Condições da Proposta: 
 
Forma de pagamento: 100% antecipado 
Frete: FOB 
Prazo da Proposta: 90 dias 
Prazo de Entrega: Imediato 
 
 
Belém-PA, 19 de maio de 2020 
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