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PRÊMIO COLIBRI 2019 

REGULAMENTO ESPECÍFICO PARA PARTICIPAÇÃO  

DO PROFISSIONAL AUTÔNOMO 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O Prêmio Colibri-DF é uma iniciativa da Associação dos Corretores de 

Imóveis (ACI/DF) e concedido aos melhores Corretores de Imóveis da 8ª 

Região, no ano corrente, em diversas categorias, assim também prestando 

homenagem a todos os profissionais do mercado imobiliário pela passagem 

do Dia Nacional do Corretor de Imóveis, comemorado anualmente em 27 de 

agosto. 

1.2. O Prêmio Colibri-DF é uma grande festa de premiação em noite de gala,  

com a presença de personalidades importantes no cenário imobiliário, 

empresarial, político e de mídia. 

2. DA REALIZAÇÃO DO PRÊMIO 

2.1. . O Prêmio Colibri-DF 2019/ 10ª Edição será realizado no dia 31 de 

agosto de 2019, sábado, as 20 horas, no salão de eventos da ASSEB - St. 

de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-001. 

3. DA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO 

3.1. Os Corretores de Imóveis autônomos que desejarem participar do 

Prêmio Colibri-DF 2019/ 10ª Edição deverão enviar um case próprio de 

sucesso, conforme modelo em anexo no site da ACI/DF, em 

www.acidf.org.br, efetivar sua inscrição e enviar tudo para o e-mail: 

aci.atendimento@gmail.com. 

3.2. Os corretores deverão escolher em qual categoria vão concorrer, veja 

abaixo as categorias: 

a. Locação – Imóveis de aluguel  

http://www.acidf.org.br/
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b. Venda – Imóveis vendidos 

c. Captação – Imóveis captados para venda ou locação 

3.3. Ao escolher uma categoria o participante deverá cadastrar todos os seus 

imóveis na mesma categoria. 

3.4. Um mesmo corretor poderá participar somente em uma das categorias 

citadas acima.  

3.5. No ato da inscrição veja os documentos exigidos na tabela abaixo:  

* Os documentos citados abaixo devem ser apresentados individualmente de 

cada imóve (e que tenham sido intermediados no período entre julho de 

2018 à junho de 2019).  

Categoria: Venda Categoria: Locação Categoria: Captação 

Autorização de 

intermediação  de  cada 

imóvel  

Contrato de 

administração  

Autorização de 

intermediação de cada 

imóvel  

Termo de visita do 

imóvel 

Contrato de locação  01 depoimento por 

escrito do cliente 

atendido, devidamente 

assinado e com contato 

do mesmo para 

posterior comprovação. 

Contrato de compra e 

venda 

Certidão de ônus   

Certidão de ônus  01 depoimento por 

escrito do cliente 

atendido, devidamente 

assinado e com contato 

do mesmo para 
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posterior comprovação. 

01 depoimento por 

escrito do cliente 

atendido, devidamente 

assinado e com contato 

do mesmo para 

posterior comprovação.  

  

 

3.6. O participante poderá participar com o número mínimo de 03 imóveis na 

categoria escolhida e que tenha sido intermediado no período entre julho 

de 2018 à junho de 2019. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

4.1.  Para participar do Prêmio Colibri-DF 2019/ 10ª Edição, o Corretor de 

Imóveis deve preencher os seguintes requisitos, conforme a seguir: 

4.1.1. Possuir registro profissional; 

4.1.2. Atuar no mercado imobiliário do DF como profissional autônomo;  

4.1.3. Estar regularmente inscrito e adimplente junto ao CRECI/DF. 

5. DA AVALIAÇÃO E DESEMPATE 

5.1.  A comissão do Prêmio Colibri-DF irá avaliar os cases de sucesso 

considerando:  

5.1.1. O tempo de exercídio do profissional no mercado do DF;  

5.1.2. Depoimentos dos clientes indicados no case de sucesso; 

5.1.3. Os clientes que prestarem depoimentos serão contactados 

posteriormente pela Comissão de Avaliação; 
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5.1.4. Veracidade e coerência das respostas presentes no case; 

5.2. Para efeito de desempate, considera-se o maior tempo de exercício 

profissional. 

5.3. A pontuação dos imóveis e cases apresentados conforme tabela 

abaixo:  

Categoria: Venda 

 Autorização de intermediação 03 pontos 

Termo de Visita  03 pontos  

Contrato de compra e venda e/ou 

Certidão de ônus  

03 pontos  

 

Categoria: Locação  

Contrato de administração  03 pontos 

Contrato de locação   03 pontos  

Certidão de ônus   03 pontos  

 

Categoria: Captação  

Autorização para intermedição   03 pontos 

 

Depoimentos – Pontuação válida para todas as categorias.  

Depoimento por escrito e assinado   03 pontos 

Depoimento de vídeo    05 pontos  
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Preenchimento dos cases  – Pontuação válida para todas as 

categorias.  

Questão avaliada como “correta” 

pela comissão. 

03 pontos 

Certificado de conclusão de curso.    05 pontos  

 

6. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES  

6.1.  DA ACI / DF  

6.1.1. Entregar um troféu ao Corretor de Imóveis melhor avaliado pela 

Comissão deste Concurso; 

6.1.2. Montar uma Comissão idônea para escolha e análise dos cases 

enviados até a data prevista;  

6.1.3. Publicar no site da ACI/DF – www.acidf.org.br – os nomes de 

todos os participantes do concurso. 

6.2. DO CORRETOR DE IMÓVEIS PARTICIPANTE DO CONCURSO 

6.2.1. Comparecer a festa de premiação para a entrega do troféu; 

6.2.2. No item 8.1 presente neste regulamento, está o modelo de case a 

ser seguido por todos os participantes; é obrigatório preencher e responder 

todas as questões do mesmo; 

6.2.3. Entregar o case com as informações até a data prevista na sede 

da ACI-DF. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1.  Os participantes do Prêmio não terão direito a ingressos gratuitos. 

7.2.  Os participantes que descumprirem qualquer informação desse 

regulamento serão automaticamente desclassificados.  

http://www.acidf.org.br/
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7.3. O envelope com o nome do ganhador ou ganhadora será aberto 

somente no dia da festa de premiação.  

7.4. Será publicado no site do ACI/DF – www.acidf.org.br o nome completo, 

nome abreviado e número do CRECI de todos os participantes.  

7.5.  As informações que não estiverem previstas nesse regulamento serão 

definidas pela Comissão do Prêmio Colibri-DF. 

8. CRONOGRAMA 

ETAPA  ÍNÍCIO  FIM 

Inscrição e entrega dos cases (na sede da ACI). 16/07 27/07 

Confirmação das inscrições e validação das 

informações. 

30/07 03/08 

Entrega dos dados a comissão e análise.  06/08 10/08 

Entrega do troféu na festa do Prêmio Colibri DF.  31/08 

 
*Endereço eletrônico para entrega do regulamento scaneado), devidamente 

assinado, do case e ficha de inscrição (modelo anexo): 

aci.atendimento@gmail.com 

Eu li e aceito os termos desse regulamento para me inscrever e participar do 

processo de concorrência ao Prêmio Colibri 2019. 

 

Brasília, ___/ ___/ _____. 

 

Assinatura do Corretor 

 

________________________ 
Nome 
CRECI

http://www.acidf.org.br/
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ANEXO 

Nome:  

Email:  

Telefone:  

Creci:  

Categoria (escolher apenas uma das categorias): (  ) Venda 
(  ) Locação 
(  ) Captação 

Nomes completos e telefones de até 03 

clientes.* 

 

Nomes completos e telefones de, pelo 

menos, 03 referências profissionais. 

(Pessoa física ou jurídica)  

 

* Clientes que possam testemunhar o trabalho realizado. Até 03 clientes.  

Quais as informações indispensáveis na hora de compor um anúncio? 

Qual o melhor lugar para comprar um imóvel para investir no DF este ano? 

Qual a importância do CRECI para o corretor de imóveis? 

Em qual Região Administrativa do DF você é mais atuante? 

Participou de algum curso de atualização profissional no último ano?  

Sim (    ) De qual curso participou? _________________    Não (      )  

Atividades profissionais realizadas de junho/18 a junho/19. Para 

comprovar as atividades, anexe documentos. 

Fale um pouco da sua trajetória profissional. (Dois parágrafos curtos). 

 

  


