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ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF nº 00.359.742/0001-08 

NIRE nº 35 3 0050479 8 
 

COMPANHIA ABERTA 
 

ATA DA 56ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2017 

 
I - Data, Hora e Local: Aos 12 dias de julho de 2017, às 11:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, 
parte 3, bairro Elton Ville, Cep 14046-640, em Sorocaba, Estado de São 
Paulo. 
 
II – Convocação e Presença: A convocação foi realizada de acordo com o 
artigo 9º, parágrafo 4º do estatuto social da Companhia. Presente a maioria 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 

 
III - Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a 
Presidência da mesa diretora dos trabalhos, o Sr. Joaquim José Paifer, o qual 
convidou a mim, Ana Carolina Paifer, para servir de Secretária, ficando assim 
composta a mesa.  
 
IV – Ordem do dia: a) Rescisão do contrato de prestação de serviços de 
auditoria com a empresa RSM BRASIL Auditores Independentes S/S, inscrita no 
CNPJ sob nº 16.549.480/0001-84; e b) Aprovar a contratação dos novos 
Auditores Independentes. 

 
V – Deliberações: V.1. Iniciando os trabalhos, o Sr, Presidente esclareceu aos 
presentes que o Conselho de Administração da Companhia, em atendimento 
ao rodízio obrigatório previsto no artigo 31 da Instrução Normativa CVM nº 
308/99, conforme alterada, havia aprovado em reunião realizada em 
09/03/2017 a contratação da empresa RSM BRASIL AUDITORES 
INDEPENDENTES S/S, com registro na CVM sob nº 11878, para a prestação 
de serviços de auditoria independente à Companhia a partir de 1º de janeiro 
de 2017. No entanto, diante da nova realidade da Companhia em reduzir ao 
máximo os seus custos financeiros, a administração decidiu fazer uma 
pesquisa e buscar outras empresas de auditoria a preços mais acessíveis, 
tendo a empresa ALPHA Auditores Independentes apresentado a melhor 
proposta. Informou, ainda, que a empresa de auditoria considerada com a 
melhor proposta recebeu todos os elementos necessários ao perfeito 
desempenho de suas funções, bem como todo material necessário para a 
eventual análise e elaboração do segundo ITR de 2017. V.2. Dando 
prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação 
unânime dos presentes, aprovaram: proceder com a rescisão do contrato de 
prestação de serviços de auditoria com a empresa RSM BRASIL Auditores 
Independentes, inscrita no CNPJ sob nº 16.549.480/0001-84, Número de 
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Registro na CVM sob nº 11878, e, contratar a empresa ALPHA Auditores 
Independentes, inscrita no CNPJ sob nº 01.745.292/0001-54, Número de 
Registro na CVM nº 9393, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
na Rua Visconde de Nacar, 865 – Conjunto 307 – Bairro São Francisco, Cep 
80 410-904, para a prestação de serviços de auditoria independente à 
Companhia, a partir de 1º de abril de 2017. 
 
VI - Conclusão: Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros. Sorocaba (SP), 12 de 
julho de 2017. (a.a.) Conselheiros: José Joaquim Paifer (Presidente), Ana 
Carolina Paifer (Secretária), Maria Cecília Paifer de Carvalho, Eric Gaigher, e 
Zilla Patricia Bendit.  
 
Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro de Atas de 
Reuniões do Conselho de Administração da Atom Empreendimentos e 
Participações S.A. 
 
 
 
José Joaquim Paifer 
Presidente 

 
 
Ana Carolina Paifer  
Secretária 
 


