SELEÇÃO DE PARCERIA DE ADQUIRÊNCIA

Seleção de Parceria de Adquirência entre
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e
Parceiro(s)
Os princípios norteadores das propostas são:
Tópicos
1. EXPERIÊNCIA NO MERCADO E MATURIDADE DA OPERAÇÃO
Detalhar a experiência que possui no mercado de adquirência,
incluindo
o
volume
transacionado
e
a
quantidade
de
estabelecimentos ativos.

2. MODELOS
Detalhar os modelos de tecnologia de captura de transações e
os preços que serão ofertados aos clientes do Banco do
Nordeste

3. SOLUÇÕES DE INOVAÇÃO
Detalhar as soluções de pagamentos que possui, como:
• Pagamento por Link;
• E-Commerce;
• PIX;
• Outros.

4. TAXAS PRATICADAS
Detalhar as taxas praticadas por produto (débito, crédito à
vista, crédito parcelado e antecipação), deve ser informado
um MCC exemplo para cada um dos segmentos:
• segmento empresarial - 5411
• segmento MPE - 5411
• Microfinanças – MCC 7399

5. MODELO DE LOGÍSTICA
• Estratégia de entrega do equipamento na área de atuação do
banco;
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• Estratégia de substituição / reposição do equipamento na
área de atuação do banco;
• Tem experiência na área de atuação do banco? Se sim,
detalhar.

•
•
•
•

6. MODELO E FLUXO DE ATENDIMENTO
Estratégia de atendimento ao cliente;
Estratégia de atendimento ao Balcão do Banco;
Possui Portal de Credenciamento Online? Se sim, detalhar.
Possui Central de atendimento?

7. REMUNERAÇÃO
• Deverá ser apresentada proposta de remuneração Profit Share
para MDR e Antecipação de Recebíveis;
• Listar e detalhar a fórmula de cálculo de custos para
apurar a rentabilidade, exemplo:
Margem = (valor da TRANSAÇÃO x taxa de desconto) –
interchange fee – fee da BANDEIRA - tributos – custo da
TRANSAÇÃO
onde:
Taxa de desconto (MDR): percentual incidente sobre o
valor bruto das TRANSAÇÕES devido pelo ESTABELECIMENTO
para
remuneração
dos
serviços
prestados
pelas
BANDEIRAS, EMISSORES e pela CONTRATADA na autorização,
processamento e liquidação das TRANSAÇÕES.
Interchange Fee: parcela da taxa de desconto devida
aos EMISSORES
Fee da BANDEIRA: parcela da taxa de desconto devida às
BANDEIRAS
Tributos: são todos os tributos incidentes sobre o
faturamento da Empresa, incluindo, mas sem limitação,
PIS/PASEP, COFINS e ISS.
Custo da transação: os custos e despesas relacionados aos
serviços de captura, processamento e liquidação das
TRANSAÇÕES.

Os interessados em participar da seleção devem encaminhar suas
propostas e eventuais dúvidas por e-mail, para o endereço
abaixo: SelecaoAdquirencia2022@bnb.gov.br
Banco do Nordeste do Brasil S/A
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