
CNPJ: 26650016000133 Term. Rodoviario Ijuiense Ltda-me
Estrada Rs, 155 Estrada Rs, Ijui,  RS

VIACAO OURO E PRATA S A
CNPJ: 92954106000142 IE: 962042935

Rua Frederico Mentz, 1419 Navegantes, Porto Alegre,  RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in

Origem Ijui (RS) 
Destino Porto Alegre (RS)

Data: SEG 13/04/2020 Horário: 23:40
(Poltrona: 1  Plataforma: 07)

Prefixo: 1016   Linha: Santa Rosa (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 0492 9541 0600 0142 6309 7000 0925 0916 2367 6130
PASSAGEIRO: DOC: 7093577042 - Gelson da Silva Leal
BPE Nº: 92509 Série: 97 13/04/2020 13:20:20

Protocolo de autorização: 143200008648873
Data de autorização: 13/04/2020 13:20:40

1Passagem vendida via Internet
 

Tarifa R$ 199,20
TMR R$ 0,85
Valor total R$ 200,05
Desconto R$ 0,00
Valor a pagar R$ 200,05
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Visa 200,05



TERMO DE ACEITE  

COMPRAS PELO SITE OURO E PRATA  

 
 

Este bilhete tem valor de passagem. O passageiro pode embarcar de forma direta, apresentando o voucher 
deste e-mail na versão impressa ou na versão digital.   
 
Não é mais necessário passar no guichê da rodoviária para imprimir a sua passagem. O Embarque Eletrônico 
tem por objetivo inovar e melhorar a experiência de viagem.   
 
Também é necessário a apresentação de um documento oficial com foto no momento do embarque.  
 
A passagem digital é válida para viagens no Brasil inteiro, exceto em saídas com origem em Santa Catarina.  
 
Para cancelamento deste bilhete, faça seu login no nosso site, acesse a opção “Minhas Compras”, identifique 
a viagem que deseja cancelar e efetue o cancelamento. O cancelamento deve ser realizado com antecedência 
mínima de 3 horas na data da viagem.   
 
O cancelamento estará sujeito ao desconto de 5% conforme a Lei 11.993, de 29 de outubro de 2003, em seu 
parágrafo único, do artigo 3º:  
 

Art. 3º - O usuário somente poderá optar pela devolução do bilhete de 
passagem que não tenha sido revalidado, desde que se manifeste com 
antecedência mínima de três horas em relação ao horário de partida. 
Parágrafo único - Optando pela devolução prevista no caput deste artigo, 
o usuário receberá o valor pago na compra do bilhete, tendo o 
transportador o direito de reter até 5% (cinco por cento) da importância a 
ser restituída ao passageiro, nos termos do § 3º do artigo 740 da LEI Nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002.  

 
O estorno da compra será solicitado junto a operadora de crédito dentro do prazo de 5 dias. Sendo o crédito, 
estornado em fatura. Em hipótese alguma, o valor pago em cartão será devolvido em dinheiro.  
 
O horário de início e duração da viagem são estimados. Em viagens nos carros em transito, o horário estará 
sujeito à variação. As interrupções de viagem não motivadas pela transportadora, ou de ordem de autoridades 
em geral, ou decorrentes de caso eventual e de força maior, não geram direito a indenização de qualquer 
espécie.  
 
Toda a bagagem deverá ser entregue aos cuidados da transportadora, contra entrega de tickets. A bagagem 
que permanecer os cuidados pessoais do passageiro estará sob sua exclusiva responsabilidade.  
 
Crianças até 05 (cinco) anos de idade não pagam passagem, desde que viajem no colo dos pais ou responsável 
legal. É permitido apenas uma criança por acompanhante. Crianças menores de 16 (dezesseis) anos deverão 
viajar acompanhadas dos pais ou de um responsável legal, mediante comprovação do parentesco ou da 
responsabilidade através de documento.  
 

Observações importantes:  
Sempre use o cinto de segurança durante a viagem.  
 
A empresa reserva-se o direito de alterar a disponibilidade de datas e horários, valores e modalidades sem 
aviso prévio.  
 
Conheça as nossas Salas Vips! O acesso é gratuito e ainda dispomos de Wi-Fi, ambiente climatizado, 
computadores e os produtos da Grife Ouro e Prata.  
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a empresa através do e-mail sac@ouroeprata.com, ou através do 
telefone 0800-051-8666.  


