
CNPJ: 95602348000165 Estacao Rodoviaria Santa Maria Ltda
Rua Largo Irmaos Aita, 1450 Rua Largo Irmaos Aita, Santa Maria,

RS

PLANALTO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 95592077000104 IE: 1090137599
Est Br 158, 800 Cerrito, Santa Maria,  RS

Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in

Origem Santa Maria (RS) 
Destino Porto Alegre (RS)

Data: SÁB 18/01/2020 Horário: 11:00
(Poltrona: 6  Plataforma: 08)

Prefixo: 1384   Linha: Itaqui (RS) x Porto Alegre (RS)   
Tipo: Leito com ar condicionado

Consulte pela chave de acesso
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta

4320 0195 5920 7700 0104 6314 6000 6354 9911 2259 4820
PASSAGEIRO: DOC: 80228909015 - Cinclair Machado

BPE Nº: 635499 Série: 146 17/01/2020 20:33:37
Protocolo de autorização: 143200001815494

Data de autorização: 17/01/2020 20:34:19

 

Tarifa R$ 130,63
TMR R$ 0,85
Valor total R$ 131,48
Desconto R$ 0,00
Valor a pagar R$ 131,48
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Master 131,48

Passagem vendida via Internet
Tar.prom.22.52%



Orientações importantes: 

O tempo da viagem é estimado e podem ocorrer alterações pois o mesmo está sujeito a 

ocorrências de ordem climática, condições de trafegabilidade da via, dentre outras; 

O cancelamento da sua compra, quando necessário, deverá ser feito mediante acesso ao 

site www.planalto.com.br através do seu próprio histórico de compras seguindo os 

processos abaixo: 

* Acessar o site www.planalto.com.br; 

* Efetuar seu login no site, através da opção minhas compras; 

* Acessar seu histórico de compras; 

*Selecionar os detalhes de compra e a opção “cancelar trecho”. 

Conforme Lei 11.993 essa opção estará ativa somente até o prazo de 03 (três) horas 

anteriores ao horário previsto para saída do ônibus.  

Em seguida a esse procedimento a compra estará aguardando o cancelamento por parte 

da empresa, após a confirmação do cancelamento da compra, a poltrona indicada será 

liberada e o pedido de estorno da compra (exceto 5% da desistência) será encaminhado 

para a operadora de seu cartão de crédito. 

A revalidação de sua passagem (troca de data ou horário) é realizada somente de forma 

PRESENCIAL na estação rodoviária de origem da viagem e deve ser solicitada com no 

mínimo 03(três) horas de antecedência ao horário previsto para saída do ônibus. 

 

Orientação específica para as compras com origem PORTO ALEGRE:  

As compras com ORIGEM em Porto Alegre serão emitidas diretamente pelo sistema 

através do bilhete eletrônico, dessa forma não será mais necessário a troca do voucher 

pela passagem (somente para origem Porto Alegre). 

Ao realizar a compra você receberá diretamente o bilhete eletrônico no e-mail cadastrado 

junto ao site (importante manter seu cadastro atualizado) e poderá utilizar o bilhete 

eletrônico para o seu embarque. 

A apresentação do bilhete eletrônico é obrigatória para realização do embarque e 

poderá ser realizada de forma digital onde deverá apresentar o documento no celular 

(importante manter o equipamento com carga e ligado para a apresentação) ou impressa. 

Caso  não possua o comprovante no momento do embarque não será permitido o ingresso  

ao ônibus.  

  


