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CONTRATO DE CREDENCIAMENTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS BIGCARD 

 

Em que são partes de um lado BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E 

SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Governador 

Valadares - MG, na Rua Bárbara Heliodora, 399 - Mezanino B – Ed. Fabíola 

Rodrigues, bairro Centro, CEP 35010-040, CNPJ 04.627.085/0001-93, doravante 

denominada BIGCARD; e de outro lado, o (s) estabelecimento (s) designados na 

Proposta de Adesão à Rede de Estabelecimentos Bigcard, doravante 

denominados simplesmente ESTABELECIMENTO. 

 

CLÁUSULA 1ª. DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a adesão do 

ESTABELECIMENTO à sistema Bigcard para fornecimento de bens e/ou serviços 

para os usuários do CARTÃO BIGCARD. 

Parágrafo Primeiro. Os critérios específicos da contratação tais como, meio de 

captura, taxas e dados bancários serão aqueles registrados no Sistema de 

Gerenciamento Bigcard advindos da Proposta de Adesão à Rede de 

Estabelecimentos Bigcard ou de qualquer outro meio através do qual o 

ESTABELECIMENTO tenha solicitado o seu credenciamento à rede de 

estabelecimentos credenciados Bigcard. 

Parágrafo Segundo. Após ativação do cadastro do ESTABELECIMENTO no 

Sistema Bigcard, ao realizar uma venda para usuário (a) do cartão Bigcard, o 

ESTABELECIMENTO manifesta sua expressa concordância com o aqui disposto e 

com as condições comerciais cadastradas no Sistema Bigcard. 
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CLÁUSULA 2ª. DAS OBRIGAÇÕES DA BIGCARD – São obrigações da BIGCARD: 

2.1. Emitir mensalmente um extrato das transações efetuadas pelo 

ESTABELECIMENTO apuradas em cada mês. O referido extrato poderá, a critério 

da BIGCARD, ser enviado exclusivamente para o email indicado pelo 

ESTABELECIMENTO ou ser disponibilizado no site www.bigcard.com.br em área 

própria, acessível com login e senha do ESTABELECIMENTO 

2.2. Efetuar pontualmente o pagamento das transações efetuadas pelo 

ESTABELECIMENTO 

2.2.1. Caso a transação seja efetuada de forma parcelada, o pagamento ao 

ESTABELECIMENTO será igualmente parcelado na mesma proporção da venda; 

2.3. O ESTABELECIMENTO poderá solicitar o pagamento antecipado de valores 

referentes às vendas efetuadas, ficando a critério da BIGCARD a decisão de 

antecipar ou não os valores solicitados, e as condições de cada antecipação serão 

fixadas pela BIGCARD; 

2.4. A captura, roteamento, transmissão e processamento das transações serão 

realizados através do Meio de Captura escolhido pelo ESTABELECIMENTO, 

cabendo à empresa responsável pelo meio de captura escolhido a instalação, 

manutenção e suporte dos meios de captura, não se responsabilizando a Bigcard 

por eventuais instabilidades do sistema do meio de captura provocadas por 

questões alheias a seu controle. 

 

CLÁUSULA 3ª. DAS OBRIGAÇÕES DO ESTABELECIMENTO - São obrigações do 

ESTABELECIMENTO: 

http://www.bigcard.com.br/
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3.1. Identificar seu estabelecimento como conveniado ao SISTEMA BIGCARD, 

através de material fornecido pela BIGCARD; 

3.2. Fornecer aos USUÁRIOS CREDENCIADOS ao SISTEMA BIGCARD bens e 

serviços de acordo com o seu objeto social e com observância das normas legais, 

vedada a troca do saldo do cartão por valor em espécie; 

3.3. Assumir todas e quaisquer responsabilidades advindas da venda de seus 

produtos ou prestações de serviços, como vícios de qualidade e quantidade, 

danos materiais e morais, dentre outros, sempre em conformidade com o Código 

de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis; 

3.4. Efetuar a venda ou prestação de serviço dentro dos procedimentos e 

padrões do SISTEMA BIGCARD, devendo o ESTABELECIMENTO: 

3.4.1. Obedecer ao limite de compras fixado para cada USUÁRIO CREDENCIADO, 

não podendo o ESTABELECIMENTO vender bens ou prestar serviços que possam 

exceder esse limite; 

3.4.2. Emitir no ato da venda ou prestação de serviços o comprovante de venda, 

dentro dos procedimentos e orientações da BIGCARD, observando regularmente 

a emissão do código de AUTORIZAÇÃO;  

3.4.3. Guardar o comprovante de venda ou prestação de serviços durante 60 

(sessenta) meses. Nesse prazo, a BIGCARD poderá requerer a sua apresentação, 

ficando o ESTABELECIMENTO obrigado à exibição em três dias úteis, sob pena de 

não ter repassado o valor da venda a que se refere o comprovante que não for 

exibido ou ter descontado o valor no próximo extrato caso a venda questionada 

já tenha sido paga; 

3.4.4. Manter seus dados atualizados junto à BIGCARD; 
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3.4.5. Identificar o usuário titular do cartão BIGCARD, exigindo junto com o 

CARTÃO BIGCARD um documento de identificação com foto do usuário, 

conferindo (caso o cartão não exija a senha) a assinatura de acordo com o 

documento. É vedada a realização de transação para pessoa diversa do titular do 

cartão; 

3.4.6. Não rasurar o comprovante de vendas de bens e/ou prestações de 

serviços; 

3.5. Todas as transações efetuadas em desacordo a este contrato estarão 

sujeitas ao estorno dos respectivos valores, acrescidos da sua atualização e das 

demais despesas operacionais, perdas e danos, sem prejuízo da adoção das 

medidas extrajudiciais e judiciais aplicáveis às espécies; 

 

CLÁUSULA 4ª. DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS - O ESTABELECIMENTO 

pagará à BIGCARD à BIGCARD os valores descritos na Proposta de Adesão à Rede 

de Estabelecimentos Bigcard. 

4.1. Os valores devidos à BIGCARD pelo ESTABELECIMENTO serão corrigidos 

anualmente no mês de aniversário do contrato aplicando-se o percentual 

equivalente a 10% (dez por cento) do último percentual de reajuste do salário 

mínimo (ex.: caso o reajuste do salário mínimo seja de 5%, as taxas serão reajustadas em 0,5%). 

4.2. Ressalvada a hipótese de optar o ESTABELECIMENTO pelo meio de captura 

BIGCARD, nos valores pagos à BIGCARD não está incluso o valor relativo ao meio 

de captura, o qual deverá ser negociado diretamente com a empresa 

responsável Meio de Captura escolhido pelo ESTABELECIMENTO. 
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4.3. Caso o ESTABELECIMENTO opte pela instalação do POS BIGCARD, será de sua 

total responsabilidade as despesas advindas de extravio, roubo, furto, reposição 

de peças, danos, acidentes desvinculados da operação normal do equipamento, 

enfim, qualquer anormalidade que cause a inutilização parcial ou total do POS e 

que sejam decorrentes de sua má utilização, sendo que em caso de perda total, 

deverá arcar com o valor de mercado do equipamento vigente à época da 

ocorrência. 

4.3.1. Em caso de rescisão o POS deverá ser devolvido em perfeitas condições, 

sob pena de ter que pagar o valor de mercado do equipamento vigente à época 

da ocorrência, ou, se for o caso, arcar com o valor do reparo necessário ao 

perfeito funcionamento do equipamento. Caso o equipamento não seja 

devolvido, a Bigcard fica desde já autorizada a emitir título representativo do 

valor equivalente ao POS, declarando as partes desde já que a dívida se constitui 

em obrigação líquida, certa e exigível. 

4.4. A qualquer momento o ESTABELECIMENTO poderá solicitar a alteração do 

meio de captura, bastando realizar a validação das novas condições comerciais 

por telefone ou e-mail.  

 

CLÁUSULA 5ª. DA VIGÊNCIA E RECISÃO - O presente contrato terá vigência por 

prazo indeterminado, podendo este ser rescindido a qualquer tempo, desde que 

haja notificação por escrito, com a antecedência mínima de 30 dias. O 

descumprimento de quaisquer das obrigações ora contratadas ensejará a 

rescisão de pleno direito do presente contrato, independentemente de prévio 
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aviso, sem prejuízo do direito da parte inocente cobrar da inadimplente 

indenização pelas perdas e danos e lucros cessantes. 

Parágrafo único. Em caso de rescisão, existindo valores futuros a serem 

repassados ao ESTABELECIMENTO decorrentes de vendas parceladas, o repasse 

será feito nos moldes dos itens 2.2.1 e 2.3 deste Contrato. 

 

CLÁUSULA 6ª. DAS CONDIÇÕES GERAIS - Declaram as partes que o presente 

Contrato não estabelece vínculo trabalhista entre seus funcionários, sócios, 

dirigentes ou colaboradores, uma vez que inexiste qualquer relação de 

subordinação ou exclusividade, sendo cada qual responsável pelo recolhimento 

de todos os encargos sociais e contribuições do seu próprio pessoal. 

6.1. Nos termos do art. 125 do Código de Processo Civil, caso alguma das partes 

seja acionada judicialmente em decorrência do objeto do presente contrato e 

havendo responsabilidade a ser imputada à outra parte, esta fica obrigada a 

indenizar o prejuízo da que perder a demanda, seja em ação regressiva ou 

através da denunciação da lide. 

 

CLÁUSULA 7ª. DO CARTÃO EXPRESS – O ESTABELECIMENTO poderá solicitar o 

CARTÃO BIGCARD EXPRESS, para utilização na Rede de Estabelecimentos 

Credenciados Bigcard. 

Parágrafo Primeiro.  O limite disponibilizado no CARTÃO BIGCARD EXPRESS 

corresponderá a 80% do valor total das vendas efetuadas pelo 

ESTABELECIMENTO aos usuários do cartão BIGCARD. Na medida em que as 

vendas forem efetuadas, automaticamente o limite será disponibilizado no 
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CARTÃO BIGCARD EXPRESS. Ao final do período de apuração, os valores não 

utilizados através do CARTÃO BIGCARD EXPRESS será repassado ao 

ESTABELECIMENTO. 

Parágrafo Segundo. As vendas realizadas mediante parcelamento serão 

transferidas para o cartão BIGCARD EXPRESS, uma parcela de cada vez, sendo 

80% (oitenta por cento) do valor correspondente a cada parcela. 

Parágrafo Terceiro. As vendas realizadas no cartão Diamond (Cartão de crédito 

BIGCARD), não são transferidas para o CARTÃO BIGCARD EXPRESS. 

 

CLÁUSULA 8ª - DO FORO - As partes, desistindo de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, elegem o foro da comarca de Governador Valadares/MG, 

para dirimir quaisquer questões relativas a este instrumento.  

 

 

 


