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ITEM PRODUTO EMBALAGEM 
PRIMÁRIA 

INGREDIENTES/ CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

MARCA/ 
FABRICANTE 

CÓDIGOS 
BEC 

QUANT. EMPRESA OBSERVAÇÕES 

5 

Suplemento 
alimentar em pó 
sabor Chocolate 

fonte de 
proteínas, 

vitaminas e 
mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, concentrado proteíco do soro do leite, 
cacau em pó, vitaminas A, C e ferro. Poderá 

conter outras vitaminas e ingredientes 
naturais que não descaracterizem o produto. 

Não poderá conter corantes artificiais e 
aromatizantes. Valor energético por porção: 

de 120 a 150 kcal. Açúcar adicionado por 
porção: até 6 g. Proteínas por porção: entre 

7 e 8 g.  

CRIALIMENTOS 6090370 11.412 

BELAMESA 

 Empresa apresentou 
amostras e 
documentos técnicos 
conforme previsto em 
edital. 
Situação: 
CLASSIFICADO 

9 

Suplemento 
alimentar em pó 
sabor Chocolate 
com Morango, 

fonte de 
proteínas, 

vitaminas e 
mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, concentrado proteíco do soro do leite, 

cacau em pó, morango desidratado, 
vitaminas A, C e ferro. Poderá conter outras 
vitaminas e ingredientes naturais que não 
descaracterizem o produto. Não poderá 

conter corantes artificiais e aromatizantes. 
Valor energético por porção: de 120 a 150 

kcal. Açúcar adicionado por porção: até 6 g. 
Proteínas por porção: entre 7 e 8 g.  

CRIALIMENTOS  6072860 11.412 

BELAMESA 

 Empresa apresentou 
amostras e 
documentos técnicos 
conforme previsto em 
edital. 
Situação: 
CLASSIFICADO 

15 

Suplemento 
alimentar em pó 
sabor mocaccino 
(leite, cacau e 
café), fonte de 

proteínas, 
vitaminas e 

mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, café solúvel em pó, concentrado 
proteíco do soro do leite, cacau em pó, 

vitaminas A, C e ferro. Poderá conter outras 
vitaminas e ingredientes naturais que não 
descaracterizem o produto. Não poderá 

conter corantes artificiais e aromatizantes. 
Valor energético por porção: de 120 a 150 

kcal. Açúcar adicionado por porção: até 6 g. 
Proteínas por porção: entre 7 e 8 g.  

CRIALIMENTOS 6073220 11.412 

BELAMESA 

 Empresa apresentou 
amostras e 
documentos técnicos 
conforme previsto em 
edital. 
Situação: 
CLASSIFICADO 

 


