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1. Identificação 

 

Cargo: Vendedor de Licitações 

Diretoria: Operações Área: Pneus - Licitações 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

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

com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Analisar os editais de licitação, para viabilizar a participação nos pregões presenciais; 

• Montar a rota de viagem para participação dos pregões presenciais nos estados envolvidos; 

• Analisar toda documentação necessária para participar dos pregões presenciais; 

• Participar efetivamente dos pregões, fazendo toda tratativa do processo de licitação presencial; 

• Apresentar mensalmente relatório contendo os itens, valores, códigos e os municípios em que 

ocorreram os pregões; 

• Prestar apoio às instituições no tocante às informações adicionais, referentes ao processo licitatório, se 

colocando sempre a disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários; 

• Antever situações de clientes que ligam, buscam resolver problemas quanto à entrega das mercadorias; 

• Priorizar os orçamentos solicitados pelos clientes dos processos licitatórios, criando uma relação de 

fidelização futura; 

• Responder pelas assinaturas dos contratos de licitação, seguindo o que este estabelecido na 

procuração; 

• Realizar viagens constantes com o objetivo de participar dos pregões presenciais; 

• Cumprir com a política da qualidade da empresa;  



 

 

 

 

Descrição de 

Cargo 

 

Folha 2 de 2 

Revisão 01 

 

 

 

 
 
 
 

 

2 

• Juntar documentação e validar para apresentar aos órgãos licitantes; 

• Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

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

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 

Itens a serem considerados  

Escolaridade: Superior Cursando 

Experiência: Acima de 2 até 4 anos 

Idiomas: Não se aplica 

Informática: Conhecimento Intermediário do Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento legislação licitações 

Conhecimento produtos (Pneus) 

CNH 

Competências 

Comportamentais:  

Relacionamento com o cliente 

Negociação 

Foco no resultado 

Persistência 

Relacionamento Interpessoal 

Persuasão e Influência 

Competências Organizacionais  

Comunicação Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

Aprovações 
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