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Como Navegar na Elite Masters Soluções 

Somente clicar no seu navegador do seu computador ou seu dispositivo e digitar o endereço eletrônico 

http://www.elitemasters.com.br , onde você pode encontrar diversos serviços e produtos oficiais da 

Empresa Elite Masters Soluções, produtos desenvolvidos por profissionais com muitos anos de trabalho 

nesse Setor você encontram o Link Serviços com Parceria com o Site de Negócios Olx onde poderão 

optar pelos Serviços da Empresa Atendimento via Chat e  Produtos elaborados pela Empresa 

1 – Somente Clicar no seu navegador do seu computador ou seu dispositivo e digitar o endereço 

eletrônico http://www.elitemasters.com.br 

2 – Depois de clicado no campo vai abrir seu navegador para escrever o endereço eletrônico. 

3 – Somente navegar no conteúdo Interativo como Sistema e Dispositivos e procurar o que deseja da 

Empresa e Solução para o seu negócio. 

 

 
 

• Procure o que deseja para a Solução do seu Negócio!  

 

http://www.elitemasters.com.br/
http://www.elitemasters.com.br/
http://www.elitemasters.com.br/#features


 
Atualmente atuamos no mercado seguindo o Padrao de " Excelência Profissional" atendendo 

orgãos públicos, empresas privadas, etc. Simplicidade e eficiência, estas são as principais metas 

que diferencia a Elite Masters de outras prestadoras de serviços Dessa forma chegamos a 

conclusão de que simplicidade e eficiência são as principais expectativas do cliente. 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS 
ELITE MASTERS SOLUÇÕES ATIVIDADES 

PRINCIPAL CNAE 

.. Convertemos Videos nos formato (avi, divx, xvid, flv, x264, vob, mpeg, DVD's, youTube, etc.) para 
rodar normalmente no seu PSP, MP4. - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Efetuamos Instalação de Home Theather - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Efetuamos Digitação de Curriculum Profissional e encaminhando para Agências de Empregos de 
São Paulo. - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Atualizamos Firmware do PSP e Instalação de HomeBrews ( Aplicações para PSP, Leitor de PDF, 
TXT, PSPaint, Temas, etc. - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Reparação de Celular e Sistema Troca de Display LCD - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Removemos Riscos de LCD iPODs, Celulares, MP3 Players, PSP e PDAs. - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Estampamento de Camisetas e Tecidos - (CNAE) 47.81-4/00 

.. Elaboração de Logotipos e Logomarcas - (CNAE) 61.90-6/99 

https://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/servicos/elite-masters-solucoes-suporte-tecnico-prestacao-de-servicos-diversos-761013855


.. Configuração e Manutenção de Rede e Servidores - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Fazemos Encarte e Gravação de CD..S e DVD..s..s, DVD..s e VHS - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Criação de WebSites, Versões HTML, FLASH,PHP e ASP - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Cartões de Visitas e Flyers para Festas - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Manutenção Instalação de Sistemas e Montagem de Micros - (CNAE) 95.11-8/00 

.. Instalador(a) de Equipamentos de Segurança Domiciliar e Empresarial sem Prestação de 
Serviços de Vigilância e Segurança Independente - (CNAE) 4321-5/00 

.. Convertemos Videos em VHS para DVD e Edição de Videos e pequenos clipes Multimedia - 
(CNAE) 59.12-0/99 

.. Autoração de DVD Completo - (CNAE) 59.12-0/99 

.. Criação de Web Banners - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Configuração Montagem e Manutenção de Computadores e Notebooks - (CNAE) 95.11-8/00 

.. Curso Windows 10 Completo - (CNAE) 85.99-6/99 

.. Administração de Empresas e Escritório - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Eventos - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Repositor de Mercadorias e Produtos - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Fotógrafo Profissional Certificado - (CNAE) 74.20-0/04 

.. Operador de Telemarketing - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Motoboy - Transporte de Documentos Bens ou Valores - (CNAE) 43.30-4/99 

.. Office Boy - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Panfletagem - (CNAE) 61.90-6/99 

.. Serviços Gerais Limpeza - (CNAE) 43.30-4/99 

.. Ajudante Geral para Diversos Trabalhos - (CNAE) 43.30-4/99 

.. Fazemos Mudança para todo o Brasil - (CNAE) 43.30-4/99 
 
 

 



Elite 
 

Arquivar Documentos, Digitar Documentos, envio e recebimento de Fax, e usar conhecimentos de 
informática na área quando preciso. 

Read More  
 

Masters 
 

Manutenção e Configuração de Micros da Empresa CSN PRADA, Suporte ao Usuário Manutenção 
e Configuração de Impressoras, Mapeamento de Rede e Intranet, Inventário de Equipamentos da 

Empresa TAM Airlines utilizando as ferramentas RhealInventory da Empresa Rhealeza Informática. 
Read More  

 
Soluções 

 
Suporte a produtos HP para empresa Sitel, abertura de chamado e ordem de serviço para 

reparação ou troca de equipamento utilizando o sistema Astro e Intranet da SITEL e atendimento 
telefonico através do sistema de Fax AVAYA da Sitel buy me a beer. 

Read More  
 

Elite Masters Soluções Serviços Diversos - Portifolio de Empresas - Elite Masters Soluções Serviços 
Diversos 
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Condições de uso, política de privacidade e 

normas de publicação 

1. Definições 

2. Condições de acesso e uso do site 

3. Gerenciamento do pagamento 

4. Pagamento 

5. Retirada do dinheiro do Usuário da Conta 

6. Chargeback (Contestação de débito) 

7. Disputa 

1. Definições 

O presente documento tem por objeto estabelecer as Condições Gerais de Uso e Política de 

Privacidade do portal de Internet olx.com.br (http://www.olx.com.br) (o "SITE") e ao website 

OLX Direto pertencente à Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. (adiante denominada 

"OLX"), inscrita no CNPJ/MF sob o número 13.673.743/0002-55. (para contato clique aqui.). 

O OLX Direto powered by TrayCheckout (http://olx.com.br/p2p_about.htm) é um gerenciador 

de pagamento online desenvolvida em parceria com o portal Traycheckout 

(https://www.traycheckout.com.br) inscrita no CNPJ/MF sob o número 14.338.304/0001-78. 

(para contato clique aqui.). 

As Condições Gerais de Uso não excluem a possibilidade de determinados serviços do SITE, 

por suas características particulares, serem submetidos, além das Condições Gerais de Uso, às 

suas próprias condições de uso (as "Condições Particulares"). 

Voltar ↑  

2. Condições de acesso e uso do site 

A utilização de qualquer serviço disponível no OLX Direto atribui, a quem se utilizar de tais 

serviços, a condição de Usuário (o "Usuário"). 

http://www.olx.com.br/
http://www2.olx.com.br/support/form
http://olx.com.br/p2p_about.htm
https://www.traycheckout.com.br/
http://www2.olx.com.br/support/form
javascript:void(0)


A utilização por parte do Usuário de qualquer dos serviços disponibilizado pelo OLX Direto 

importará na sua adesão e aceitação expressas às Condições Gerais de Uso, em qualquer dos 

suportes digitais em que se encontre, desde o momento em que o Usuário acesse o mesmo, assim 

como às Condições Particulares que, de acordo com o caso, sejam aplicáveis. 

O Usuário concorda que somente deverá realizar operações se tiver condições econômicas de 

arcar com os pagamentos, custos e despesas relativos tanto às operações realizadas, quanto à 

utilização dos serviços da OLX Direto. Aplicam-se ainda aos usuários dos serviços OLX Direto 

os Termos de Uso e Privacidade do OLX, acessíveis diretamente da Home Page do olx.com.br. 

2.1 Para a utilização dos Serviços disponibilizados pelo OLX Direto, o Usuário deverá efetuar 

seu Cadastro para identificação no portal OLX. Para o Cadastro de um Usuário como Pessoa 

Física na Plataforma OLX Direto, deverão ser fornecidos dados como nome completo, 

endereço, CPF, telefone, entre outros dados. Para o Cadastro de um Usuário como Pessoa 

Jurídica na Plataforma OLX Direto, deverão ser fornecidos dados como CNPJ, Razão social, 

Nome Fantasia, entre outros. 

2.2 Os Dados Cadastrais inseridos no formulário deverão ser completos, preenchendo-se todos os 

espaços obrigatórios com informações exatas, precisas e verdadeiras, sendo o Usuário o único 

responsável pelos dados fornecidos. 

2.3 O usuário é o único responsável por qualquer operação realizada em sua conta no OLX 

Direto, devendo o mesmo, manter em sigilo suas senhas, de forma que o OLX Direto não será 

em hipótese alguma responsável por quaisquer prejuízos causados ao usuário ou a terceiros, por 

divulgação ou utilização indevida destas. 

2.4 Ao efetuar o cadastro o Usuário terá simultaneamente criado uma conta no parceiro 

Traycheckout (https://www.traycheckout.com.br), o mesmo será responsável por todas as 

transações e processos de disputa relativas ao pagamento. 

2.5 O Usuário poderá possuir apenas um dos 2 (dois) tipos distintos de Conta, quais sejam: a 

Conta Pessoa Física ou a Conta Pessoa Jurídica. 

2.6 A Conta OLX Direto, seja ela uma Conta Pessoa Física ou Pessoa Jurídica é única e 

intransferível, sendo atribuída a um único Usuário. Este Usuário não poderá permitir o uso de 

sua Conta por quaisquer terceiros. 

2.6.1 O OLX Direto não solicita em nenhuma hipótese, o email e senha dos usuários cadastrados 

em sua plataforma. 

2.7 Para efetuar um pagamento, o Usuário deverá efetuar seu cadastro no OLX Direto e estar de 

acordo com os Termos de Uso e cobrança vigentes. 

2.8 O Usuário poderá ter a sua conta bloqueada a qualquer momento, sempre que o OLX Direto 

e/ou parceiro Traycheckout, julgue que o USUÁRIO está agindo de modo contrário a boa-fé ou 

está colocando em risco a veracidade das transações feitas na plataforma OLX Direto. 

https://www.traycheckout.com.br/


2.9. O Usuário deverá cumprir todas as disposições dos contratos que celebrar com outros 

usuários do OLX Direto. O Usuário, quando estiver agindo como comprador, deverá informar-

se do preço e de todos os custos e despesas envolvidos na operação, bem como das condições de 

pagamento e das demais cláusulas e condições do contrato de compra, e deverá cumpri-las 

rigorosamente. Da mesma forma, quando o Usuário estiver agindo como vendedor, somente 

deverá vender produtos ou serviços cuja entrega possa garantir, cumprindo rigorosamente todas 

as cláusulas e condições do contrato de venda, especialmente as referentes ao prazo de entrega e 

à garantia. 

2.10. O Usuário, quando estiver agindo como vendedor de produtos ou serviços, deverá cumprir 

rigorosamente todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à sua atividade, em 

especial as referentes à proteção do consumidor, inclusive com respeito à oferta, à publicidade e 

ao fornecimento dos produtos e serviços ofertados, devendo assumir a integral responsabilidade 

pelos riscos, defeitos, vícios de qualidade e vícios de quantidade dos produtos ou serviços 

ofertados. 

2.11 Todas as transações efetuadas dentro da plataforma OLX Direto, estão livres de qualquer 

cobrança, ou taxa relativo ao seu uso. 

2.11.1 Para compras parceladas feitas através do cartão de crédito, existe uma taxa de 2.99% 

/mês. 

2.11.2 O Usuário concorda desde já com as condições de remuneração para a utilização do 

serviço disponibilizado pela OLX DIRETO através do Traycheckout, se obrigando, portanto, a 

remunerar o OLX Direto, no momento de retirada de valor de sua conta OLX Direto para 

qualquer Instituição financeira, previamente cadastrada e validade na plataforma OLX Direto, 

no valor correspondente a 5% (cinco por cento) por cada retirada. 

Voltar ↑  

3. Gerenciamento do pagamento 

3.1 A Solicitação de Gerenciamento de pagamento será formalizada a partir do envio de um 

cobrança, por parte do Usuário, para qualquer Remetente com um e-mail devidamente válido. 

3.2 O OLX Direto reserva-se o direito de não processar aquelas Solicitações de Gerenciamento 

de Pagamento que: 

• (i) estejam incompletas; ou 

• (ii) contenham discrepâncias entre os dados fornecidos pelos Usuários e os dados 

inseridos efetivamente no Cadastro; ou 

• (iii) que o OLX Direto, a seu exclusivo critério, considere envolver algum risco; ou 

• (iv) qualquer transação que não seja autorizada pelo Banco. 

3.3 O OLX Direto não será responsável por ordens, instruções e/ou Solicitações de 

Gerenciamento de Pagamento equivocadas ou incompletas causadas por: 

javascript:void(0)


• (i) introdução errônea do e-mail; 

• (ii) informação errônea ou incompleta do Usuário Destinatário, da operação de 

pagamento e/ou quaisquer outros dados fornecidos pelo Usuário Remetente. 

Voltar ↑  

4. Pagamento 

4.1 Os pagamentos creditados na Conta estarão disponíveis a partir do décimo quinto (15º) dia 

após a data de confirmação do pagamento. 

4.2 O OLX Direto reserva-se o direito de bloquear o saldo da conta do Usuário por: 

• (i) suspeita de fraude; ou 

• (ii) cobrança indevida; ou 

• (iii) uso indevido da plataforma; ou 

• (iv) resolução do processo de disputa, ou quaisquer outras que o OLX Direto julgue não 

estar de acordo com nossos Termos de Uso. 

4.3 A contestação de uma compra poderá ser iniciada em até quatorze (14) dias corridos após a 

confirmação do pagamento. 

4.4 O Dinheiro de Usuário creditado na Conta Arrecadadora OLX Direto não gera qualquer tipo 

de rendimentos (juros e/ ou correção monetária) para o Usuário, sendo certo que o Usuário 

poderá dispor livremente deste dinheiro para realizar as operações descritas no presente Termo 

de Uso, uma vez que tal dinheiro esteja disponível em sua Conta OLX Direto. 

Voltar ↑  

5. Retirada do dinheiro do Usuário da Conta 

5.1Uma vez disponibilizado o dinheiro do Usuário em sua Conta OLX Direto, poderá este optar 

por: 

• (i) retirar todo ou parte do saldo disponível em sua Conta OLX Direto; ou 

• (ii) manter o dinheiro na Conta OLX Direto para utilizá-lo em outras operações por meio 

da própria Plataforma OLX Direto. 

5.2 As retiradas de dinheiro do Usuário serão realizadas por meio de transferência bancária da 

Conta Arrecadadora para a Conta Bancária (corrente ou poupança) indicada oportunamente pelo 

Usuário. Essa transferência poderá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis subsequentes à solicitação 

de retirada, com um taxa de 5% (cinco por cento) por retirada. 

5.3 As retiradas de dinheiro do Usuário somente se realizarão por meio do Sistema Financeiro 

Nacional para uma conta bancária devidamente identificada por CPF ou CNPJ do destinatário. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


5.4 Após solicitar a retirada do dinheiro para uma conta bancária previamente cadastrada no 

OLX Direto, o usuário tem que aguardar um prazo de até 24h analise e liberação do valor. 

5.5 Limitações para retirada de dinheiro: A solicitação de retirada de dinheiro existente em uma 

Conta OLX Direto não verificada para uma Conta Bancária de titularidade de uma pessoa física 

estará limitada ao montante total de R$ 500,00 (quinhentos reais) e para uma conta Bancária de 

titularidade de uma pessoa jurídica o limite total é de R$ 1.000,00 (mil reais). 

5.6 Para ter o status de conta verificada o usuário precisa fazer o envio dos seguinte documentos: 

• Conta Pessoa Física: Comprovante de conta bancária (Extrato bancário ou folha de 

cheque, onde conste o nome do banco, código da agência, número da conta bancária e o 

nome do correntista), comprovante de identidade, comprovante de residência (com no 

máximo três meses de emissão) 

• Conta Pessoa Jurídica: comprovante de identidade, comprovante de residência (com no 

máximo três meses de emissão), Comprovante de conta bancária (Extrato bancário ou 

folha de cheque, onde conste o nome do banco, código da agência, número da conta 

bancária e titularidade em nome da pessoa jurídica cadastrada), comprovante de 

Constituição da Empresa (Contrato social com alterações ou consolidação) 

Após o envio dos documentos, o usuário precisa aguardar um prazo de até 2 dias úteis para 

análise e aprovação da documentação. 

Voltar ↑  

6. Chargeback (Contestação de débito) 

6.1 Caso o Usuário Destinatário tenha realizado a retirada do dinheiro e o Usuário Remetente 

tenha realizado um cancelamento, reversão ou chargeback sobre os valores envolvidos na 

operação após o envio, esses valores serão descontados e debitados da Conta OLX Direto do 

Usuário Destinatário do dinheiro. Em virtude disso, o Usuário autoriza expressamente o OLX 

Direto a reter de sua Conta OLX Direto o dinheiro necessário para cobrir o cancelamento, a 

reversão ou chargeback. Se o Usuário não dispuser de dinheiro suficiente em sua Conta OLX 

Direto, o OLX Direto está autorizado a reter tais valores de qualquer outro ingresso futuro de 

dinheiro em sua Conta OLX Direto. 

6.2 O Usuário Destinatário deverá, quando solicitado pelo OLX Direto, fornecer documentação 

referente à contestação do chargeback, cancelamento ou reversão. A documentação para 

comprovação da entrega do produto e/ou serviço deverá necessariamente ser: Nota Fiscal em 

nome do comprador, Aviso de Recebimento dos Correios (AR), comprovante de entrega da 

transportadora com assinatura do receptor, ou o comprovante de entrega fornecido pelo OLX 

Direto. Comprovantes de entrega que não contenham a assinatura do receptor não serão 

suficientes em casos onde o recebimento do produto e/ou serviço seja contestado. A falta de 

apresentação desta documentação será entendida pelo OLX Direto como falta de entrega do 

produto e/ou serviço. 

javascript:void(0)


6.3 Para contestar o chargeback, cancelamento ou reversão, o Usuário Destinatário deverá reunir 

provas que endossem e confirmem seu relato. O fornecimento de tais documentos não implicará 

que o dinheiro do Usuário seja novamente creditado em sua Conta OLX Direto. Sempre que 

efetuar uma venda, certifique-se que o comprador assinou o comprovante de entrega da 

transportadora e guarde-o para futuras consultas Guarde todos os comprovantes das suas 

negociações pois o OLX Direto poderá solicitá-los eventualmente. 

6.3.1 O Vendedor estará protegido do chargeback quando: 

• Enviar comprovação válida de entrega de mercadoria e ou serviço no prazo de 36 horas 

quando solicitado; 

• Comprovar a participação do comprador na especificação de produto e ou serviço; 

• Possuir AR (Aviso de Recebimento) assinado pelo Comprador; 

• Possuir comprovante de entrega OLX Direto, datado e assinado pelo comprador; 

• Informar o código válido do rastreio de envio de mercadoria (confirmado pelo site dos 

Correios e transportadora); 

• Efetuar a entrega do produto apenas nos endereços cadastrados na OLX DIRETO; 

• Enviar toda documentação solicitada pela OLX DIRETO para que possamos efetuar a 

contestação do chargeback. 

6.3.2. O Vendedor poderá ser debitado pelo chargeback quando: 

• Não enviar resposta aos questionamentos de cobrança no prazo de 36 horas se solicitado; 

• Não informar AR, código de rastreamento inválido (Correios e transportadoras), 

comprovante de entrega OLX Direto e ou sem assinatura do recebedor; 

• Efetuar a entrega do produto em endereços divergentes aos cadastrados no OLX 

DIRETO; 

• Não efetuar o cancelamento por solicitação da OLX DIRETO ou TRAYCHECKOUT de 

uma transação já aprovada a qual posteriormente seja identificada como fraude; 

• Mercadorias e serviços não estão de acordo com as descritas no anúncio no site; 

• A mercadoria enviada pelo vendedor estiver avariada, com vício que não permita a 

utilização almejada ou ainda extraviada por qualquer motivo; 

• O Comprador comprovar que devolveu a mercadoria ao Vendedor e/ou tentativa de 

resolução sem resposta do Vendedor; 

• Houver casos não previstos, após avaliação ao exclusivo critério da OLX DIRETO. 

6.4. O contrato entre o Usuário e a OLX Direto poderá ser rescindido, de pleno direito, 

independentemente de qualquer notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, no caso de 

descumprimento pelo usuário das condições e termos contratuais. 

6.5. A OLX Direto se reserva o direito de modificar as regras acima a qualquer momento, a seu 

exclusivo critério, independente de prévia notificação. 

Confira os Termos de Uso e Privacidade e Regras de Anúncio da olx.com.br. 

Voltar ↑  

http://www.olx.com.br/copyright.htm
http://www.olx.com.br/rules.htm
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7. Disputa 

7.1 Se o vendedor não cumprir com sua parte na negociação, você poderá abrir uma disputa. Ou 

seja você poderá contestar a sua compra sempre que houver alguma divergência sobre a 

transação em um prazo de até 14 dias após a aprovação da cobrança, por exemplo: Se um 

pagamento foi aprovado no dia 02/09, o comprador terá entre os dias 04/09 e 15/09 para abrir 

uma disputa. Caso ela não seja aberta, o valor ficará disponível na conta OLX Direto do 

vendedor no dia 16/09. 

7.2 Quando aberta uma disputa, se comprador e vendedor não chegarem a um acordo em um 

prazo de 5 dias a TrayCheckout (Parceira do OLX Direto) intervém na negociação. 

Voltar ↑  

Veja um Screenshot da Empresa Funcionando com o Parceiro OLX  
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Sistemas Operacional Compativeis 

 

◆ Operating Systems Compatible 

 ■ Microsoft Windows® 10 and Windows® 10 Pro (32-bit and 64-bit) ■ Microsoft Windows® 8.1 or later 

(32-bit and 64-bit)  

■ Microsoft Windows® 8 and Windows® 8 Pro (32-bit and 64-bit) 

 ■ Microsoft Windows® 7 (32-bit and 64-bit) Starter/Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate 

■ Microsoft Windows® Vista (32-bit and 64-bit) Starter/Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate 

with Service Pack 1 or later 

 ■ Microsoft Windows® XP Home/Professional/Tablet PC/Media Center with Service Pack 3 Hardware 

 ■ 300 MHz for Microsoft Windows XP, 1 GHz for Microsoft Windows Vista/Microsoft Windows 

7/Microsoft Windows 8/Windows 10 

 ■ 256MB of RAM for WindowsXP, 512 of  RAM for WindowsVista, and 1GB of RAM(32-bit) or 2GB 

RAM(64-bit) for Windows10/8/7(minimum of 512 MB RAM required for Recovery Tool)  

■ 300 MB of available hard disk space 

 ■ CD-ROM or DVD drive (if not installing by electronic download) 

BrowsersupportforPhishingProtection,SafeSearch,andPassword Management The following browsers 

are supported for Phishing Protection, Safe Search, and Password Management.  

■ Microsoft Internet Explorer® 8.0 or higher (32-bit and 64-bit)1,2  

■ Mozilla Firefox® (32-bit and 64-bit)2,3  

■ Google Chrome™ (32-bit and 64-bit)2 

 

 

 



Assistindo o Trailer Oficial Elite Masters Soluções 

Somente clicar no botão player Interativo que toca de luzes para abrir o Media Player Interativo na 

mesma tela do seu navegador mostrado as operações da Empresa Elite Masters Soluções    

1 – Clicar no botão player Interativo no seu navegador para Assitir o Trailer Oficial Elite Masters. 

2 – Após de assistir o Trailer Interativo em seu navegador somente clicar na seta X para fechar. 

3 – Terminando esses são os passo a passo e continuem navegando na Empresa Elite Masters 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fazendo o Download do Manual  

Somente clicar no campo Compre Aqui, onde você pode encontrar diversos serviços e produtos oficiais 

da Empresa Elite Masters Soluções, produtos desenvolvidos por profissionais com muitos anos de 

trabalho nesse Setor você encontram o Link Serviços com Parceria com o Site de Negócios Olx onde 

poderão optar pelos Serviços da Empresa Atendimento via Chat e  Produtos elaborados pela Empresa 

1 – Somente Clicar no campo Compre Aqui para o envio de email para Solicitar uma proposta de Serviço 

ou Contrato de Trabalho 

2 – Depois de clicado no campo vai abrir seu utilitário de email para estar escrevendo a Proposta. 

3 – Após fazer o preenchimento da Proposta somente Clicar em Enviar no seu utilitário de email. 
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Como comprar no Serviço Compre Aqui 

Somente clicar no campo Compre Aqui, onde você pode encontrar diversos serviços e produtos oficiais 

da Empresa Elite Masters Soluções, produtos desenvolvidos por profissionais com muitos anos de 

trabalho nesse Setor você encontram o Link Serviços com Parceria com o Site de Negócios Olx onde 

poderão optar pelos Serviços da Empresa Atendimento via Chat e  Produtos elaborados pela Empresa 

1 – Somente Clicar no campo Compre Aqui para o envio de email para Solicitar uma proposta de Serviço 

ou Contrato de Trabalho 

2 – Depois de clicado no campo vai abrir seu utilitário de email para estar escrevendo a Proposta. 

3 – Após fazer o preenchimento da Proposta somente Clicar em Enviar no seu utilitário de email. 
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Enviando email para empresa Elite Masters Soluções 

Somente clicar no campo contato@elitemasters.com.br para funcionar o envio de email usuário deve 

ter uma conta de email cadastrada para o envio do email para a Empresa conforme no formulário para 

Preenchimento para Solicitar uma Proposta de Serviço ou Contrato. 

1 – Somente Clicar no campo contato@elitemasters.com.br para o envio de email para Solicitar uma 

proposta de Serviço ou Contrato 

2 – Depois de clicado no campo vai abrir seu utilitário de email para estar escrevendo a Proposta. 

3 – Após fazer o preenchimento da Proposta somente Clicar em Enviar no seu utilitário de email. 
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