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1. Identificação 

 

Cargo: Líder de Licitações 

Diretoria: Operações Área: Pneus - Licitações 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

 

• Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área de licitações, de maneira a cumprir com 

as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Emitir relatórios gerenciais de fechamento e metas e margem de produtos comercializados; 

• Estar responsável pelos principais drives para os indicadores de KPI´s 

(Registros/Faturamento/Margem/Inadimplência); 

• Liderar e orientar equipe administrativa e externa de licitações; 

• Emitir o faturamento dos pedidos nacionais; 

• Fazer cotações de preços dos pneus para participar dos processos de licitação;  

• Fazer análise de preços para viabilizar os processos de licitações; 

• Prestar suporte para área de cobrança no sentido de ajudar e agilizar os processos de recebimento; 

• Fazer o gerenciamento das carteiras de clientes dos mais variados contratos, verificando saldo, preço e 

demais flutuações; 

•  Contatar clientes, levantando possíveis necessidades de compra e/ou substituições de produtos; 

• Fazer a compras spot de produtos para revenda nas licitações quando necessário; 

• Mapear o mercado em busca de novos negócios, participando de mais pregões; 

• Acompanhar e orientar metas para pregões eletrônicos; 
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• Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

• Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

• Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais; 

• Acompanhar o faturamento e as metas para atingimento dos resultados; 

• Coordenar e acompanhar entregas com equipe de logística para atender o cliente. 

 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 

 

 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade Superior cursando Superior completo Superior completo 

Experiência Até 2 anos Acima de 2 até 4 anos Acima de 2 até 4 anos 

Idiomas 
Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Informática 
Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Competências Técnicas 

Conhecimento básico 

na legislação de 

licitações 

Gestão equipe 

Conhecimento 

intermediário na 

legislação de licitações 

Gestão equipe 

Conhecimento 

segmento pneus 

Conhecimento 

intermediário na 

legislação de licitações 

Gestão equipe 

Conhecimento 

segmento pneus 

Conhecimento 

processos licitatórios 

órgãos públicos 

Competências 

Comportamentais 

Comunicação 

Assertiva 

Análise Crítica 

Gestão de Conflitos 

Delegação 

Inovação 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Comunicação 

Assertiva 

Análise Crítica 

Gestão de Conflitos 

Delegação 

Inovação 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Comunicação 

Assertiva 

Análise Crítica 

Gestão de Conflitos 

Delegação 

Inovação 

Visão de Impacto e 

Casualidade 
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Competências Organizacionais  

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 
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