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As fábricas da Grendene 
são anualmente certificadas 

ABVETX - Associação Brasileira 
do Varejo Têxtil nos pilares 

socioambientais e de saúde 
e segurança. 

A seguir encontram-se os 
resultados das avaliações. 

Esses relatórios foram gerados 
dentro do site da ABVETX.

 



RELATÓRIO AUDITORIA 
ABVTEX GRENDENE
UNIDADE CRATO



10/11/2020 Certificado de Aprovação

https://abvtex.techsocial.com.br/supplier/9754319479457/certificate 1/1

Certificado de
Aprovação

Empresa: GRENDENE S A CNPJ: 89850341001646

Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL 136 - CEP: 63.114-000 - Crato - CE - Brasil

O Organismo de Auditoria INTERTEK formaliza que a empresa acima citada foi submetida a auditoria
independente, realizada em 30/10/2020, no âmbito do Programa ABVTEX , tendo a planta acima citada obtido,
na avaliação de seus auditores, o seguinte resultado:

Classificação obtida: Aprovado/Ouro 
Organismo de Auditoria: INTERTEK  
Número do Processo: 9754319479457  
Validade: 07/11/2021

Crato - CE,  
30/10/2020.

A classificação obtida pela empresa auditada nos termos do Programa Abvtex reflete a sua situação na data de realização
da auditoria. Eventual alteração desta classificação poderá ocorrer a qualquer tempo, sendo que a condição atualizada da
empresa estará disponível na plataforma do Programa ABVTEX (www.abvtex.org.br/certificacao
(http://www.abvtex.org.br/certificacao)), por meio do Número do Processo informado acima.

http://www.abvtex.org.br/certificacao


RELATÓRIO AUDITORIA 
ABVTEX GRENDENE
UNIDADE FORTALEZA



10/11/2020 Certificado de Aprovação

https://abvtex.techsocial.com.br/supplier/8643839164647/certificate 1/1

Certificado de
Aprovação

Empresa: GRENDENE S A CNPJ: 89850341001484

Endereço: R CANDIDO CASTELO BRANCO 865 - CEP: 60.332-170 - Fortaleza - CE - Brasil

O Organismo de Auditoria INTERTEK formaliza que a empresa acima citada foi submetida a auditoria
independente, realizada em 04/11/2020, no âmbito do Programa ABVTEX , tendo a planta acima citada obtido,
na avaliação de seus auditores, o seguinte resultado:

Classificação obtida: Aprovado/Ouro 
Organismo de Auditoria: INTERTEK  
Número do Processo: 8643839164647  
Validade: 14/11/2021

Fortaleza - CE,  
04/11/2020.

A classificação obtida pela empresa auditada nos termos do Programa Abvtex reflete a sua situação na data de realização
da auditoria. Eventual alteração desta classificação poderá ocorrer a qualquer tempo, sendo que a condição atualizada da
empresa estará disponível na plataforma do Programa ABVTEX (www.abvtex.org.br/certificacao
(http://www.abvtex.org.br/certificacao)), por meio do Número do Processo informado acima.

http://www.abvtex.org.br/certificacao


RELATÓRIO AUDITORIA 
ABVTEX GRENDENE
UNIDADE SOBRAL



Certificado de 

Aprovação
Empresa: GRENDENE S A CNPJ: 89850341000160 

Endereço: AV PIMENTEL GOMES 214 - CEP: 62.040-125 - Sobral - CE - Brasil 

O Organismo de Auditoria INTERTEK formaliza que a empresa acima citada foi submetida a 

auditoria independente, realizada em 16/10/2020, no âmbito do Programa ABVTEX , tendo a 

planta acima citada obtido, na avaliação de seus auditores, o seguinte resultado:

Classificação obtida: Aprovado/Ouro

Organismo de Auditoria: INTERTEK 

Número do Processo: 9892321462254 

Validade: 28/12/2021

Sobral - CE, 

16/10/2020.

A classificação obtida pela empresa auditada nos termos do Programa Abvtex reflete a sua situação na 

data de realização da auditoria. Eventual alteração desta classificação poderá ocorrer a qualquer tempo, 

sendo que a condição atualizada da empresa estará disponível na plataforma do Programa ABVTEX 

(www.abvtex.org.br/certificacao (http://www.abvtex.org.br/certificacao)), por meio do Número do 

Processo informado acima.




