
CNPJ: 92660760000143 Veppo & Cia Ltda
Largo Vespasiano Julio Veppo, S/N Centro Historico, Porto Alegre,

RS

Planalto Transportes Ltda
CNPJ: 95592077000104 IE: 1090137599

Rodovia BR 158 km 323, 800 Km 03, Santa Maria,  RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in

Origem PORTO ALEGRE (RS) 
Destino SANTIAGO (RS)

Data: SEX 20/03/2020 Horário: 12:00
(Poltrona: 67  Plataforma: 7)

Prefixo: 13846   Linha: ITAQUI / VIA SAO BORJA   
Tipo: Executivo

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

4320 0395 5920 7700 0104 6300 1000 7750 7110 0776 7532
PASSAGEIRO: DOC: 9039993581 - Valdir Aguirre

BPE Nº: 775071 Série: 1 20/03/2020 09:22:32
Protocolo de autorização: 143200008216272

Data de autorização: 20/03/2020 09:22:23

Venda Via Internet - (Site Transportadora) - 00000000011207 - V1 - 03026 -
20/03/2020 - 00 - Normal               - 112 - 67 - 59170 - 20/03/2020 - 12:00 -
000776753/6-0 - INVESTPREV SEGURADORA S.A - Fone: 08006468378 -
Apol: 1008200000340 - CA: R$ 50.748.50 - CM: R$ 50.748.50 - DMH: R$

12.179.64 - Devolucao ate 3 horas antes do embarque (lei 11993)

Tarifa R$ 201,95
Pedágio R$ 0,00
Taxa de embarque R$ 0,00
Seguro R$ 9,50
TMR R$ 0,85
SVI R$ 0,00
Outros R$ 0,00
Valor total R$ 212,30
Desconto R$ 0,00
Valor a pagar R$ 212,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Visa 212,30



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.  

  


