
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo: Assistente Comercial 

 

Função: Suporte nas 

atividades comerciais e 

licitações públicas 

Área: Comercial 

 

Revisão: 0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Coordenador Comercial  Área:  Comercial 
 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente dá suporte administrativo na implantação dos contratos da empresa junto a 

novos clientes (públicos): prepara, reproduz e junta a documentação necessária 

(Certidões, Atestados de Capacidade Técnica e outros), confere os termos contratuais 

conforme negociação aprovada, colhe as assinaturas e encaminha ao cliente para 
formalização do contrato. Faz vistorias técnicas junto ao cliente para o cálculo de um 

pré-custo para a formatação da proposta. Elabora planilhas com as informações 
coletadas e encaminha ao superior. 

 

 Visita clientes atuando no pós-venda atendendo-os na solução de eventuais problemas, 

revisão ou extensão contratual, solicitando suporte técnico, etc. visando sua fidelização 
e manutenção dos padrões de qualidade e fixação dos prazos estabelecidos. Solicita, 

quando necessário, Atestados de Capacidade Técnica que comprovem a boa qualidade 

do serviço executado para junta-los na documentação requerida em novas licitações. 
 

 Acessa publicações (jornais, revistas, boletins informativos, etc.) e sites na Internet 

detectando editais de licitação que representem oportunidades de negócio para a 
empresa e o consequente contato e agendamento de visita para a apresentação de 

propostas comerciais: identifica e separa as publicações, encaminha ao superior para 

apreciação, agenda visitas ou imprime os termos da licitação para a confecção das 
propostas. 

 
 Controla o vencimento de certidões da empresa (INSS, FGTS e outras) e, se necessário, 

cuida de sua renovação junto aos órgãos responsáveis bem como mantém atualizados 

os Atestados de Capacidade Técnica que comprovam a qualidade dos serviços 
prestados junto aos clientes, disponibilizando a documentação para compor processos 

de licitação nos quais a empresa interessa-se em participar. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador Comercial dá suporte administrativo na implantação e vigência 

dos contratos zelando pelo atendimento das cláusulas do contrato e sua viabilidade econômica 

além da satisfação do cliente. Faz vistorias técnicas coletando dados para a formatação da 

proposta comercial bem como responsabiliza-se pela defesa da empresa frente a eventuais 

reclamações sobre o serviço prestado apurando e justificando as ocorrências para ciência dos 

clientes e atendimento da legislação.  

Acessa publicações e Internet para detectar editais de licitação que representem 

oportunidades de negócio para a empresa visando o agendamento de visitas e   apresentação 

de propostas comerciais. 

Controla o vencimento e renovação de documentação disponibilizando-a para licitações e solicitações dos clientes. 

 

 

 



 
 
(cont.) 

 

 Participa dos leilões eletrônicos ou presenciais quando de licitações de empresas 

públicas: acompanha o andamento do processo “on line” ou comparece às reuniões e 
executa os lances conforme orientações até a aceitação da proposta ou abandono na 

participação. Registra o andamento das ações para apreciação do superior. 

 

 Cuida da organização do arquivo e dá suporte administrativo às atividades da área 

abrangendo a emissão de planilhas e quadros demonstrativos diversos, reprodução de 
cópias, atendimento telefônico, etc. 

 
 

 Eventualmente calcula aditamentos contratuais por solicitação do cliente zelando pela 

observância da extensão dos serviços contratados limitada aos termos legais vigentes. 
Submete os cálculos ao superior, para aprovação e atualização dos termos contratuais. 

 
 

 Prepara a defesa da empresa frente a reclamações dos clientes quanto a qualidade do 

serviço prestado ou condições contratuais: faz o levantamento detalhado da 

reclamação, submete ao superior ou à área operacional para providencias. 
 

 
 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo a critério do superior. 

 

 

 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Médio completo 
 
 
Habilidades técnicas: 
 

Office básico 
 
 
Experiência  acumulada:   
 

De 1 a 3 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao cliente 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 

                                                                                                                                                   Data: 30/01/2013 
 



 


