
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo: Coordenador Comercial 

 

Função: Coordenação da 

preparação de  licitações e 

propostas comerciais 

Área: Comercial 

 

Revisão: 0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Gerente Comercial Área:  Comercial 
 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa a pesquisa, identificação oportunidades 

de novos negócios para a empresa mediante o acompanhamento de editais, anúncios e 

publicações visando a confecção de propostas comerciais para a prestação de serviços 

abrangendo desde o acesso a Internet para visualizar sites de empresas públicas, 
contatos via e-mail ou telefônicos até a formatação da proposta para apreciação do 

superior e encaminhamento ao solicitante. 
 

 Orienta, supervisiona e/ou executa a separação, reprodução, renovação e juntada da 

documentação necessária para compor a proposta comercial em atendimento das 
licitações públicas. 

 

 Recebe, atende ou encaminha solicitações diversas de clientes via e-mails referentes a 

reclamações, aditamentos contratuais, solicitação de propostas, consultas, etc. 

 

 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. 

 

 Periodicamente controla a atualização ou implantação de cadastro da empresa junto aos 

clientes (atuais ou potenciais) disponibilizando os dados visando antecipar-se em 

futuras concorrências. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Comercial orienta, supervisiona e/ou executa serviços 

administrativos em apoio à área Comercial compreendendo a pesquisa, identificação e análise 

de oportunidades de novos negócios para empresa para a confecção de propostas comerciais 

bem como a renovação e/ou juntada de documentos para compor o processo licitatório , 

elaboração e controle do contrato de serviço. 

Participa de pregões eletrônicos ou presenciais realizando os lances, conforme orientação do 

superior, até a aceitação da proposta ou abandono. 

Supervisiona 2 Assistentes Comerciais. 

 

Supee 

 

 



 
 
 
(cont.) 

 
 Mantém controle sobre o arquivo de Certidões e Atestados de Capacidade Técnica 

zelando pela sua atualização visando atender solicitações de clientes ou sua inclusão em 

processos licitatórios. 
 

 Atende às medições de contratos específicos encaminhando documentos para efeitos de 

faturamento (cópias de recolhimentos de impostos, por exemplo) bem como elabora 
planilhas sobre a aquisição, consumo e estoque de produtos químicos controlados, 

submetendo-as à Policia Federal ,conforme legislação, para liberação do uso.  

 

 Prepara mapas e quadros demonstrativos diversos sobre o desempenho da área, para 

avaliação e controle do superior. 

 

 Supervisiona 2 Assistentes Comerciais. 

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

 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Superior completo (Administração, Economia) 
 
 
Habilidades técnicas: 
 

Office básico 

 
Experiência  acumulada:   
 

De 3 a 5 anos 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Liderança 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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