
Saiba como comprar seu uniforme pela Internet e receba o pedido em sua casa! 

Siga o passo a passo, e boas compras! 

- Acesse o site www.uniformeuniversal.com.br 

- Faça seu cadastro clicando no campo “Cadastre-se”. 

  

http://www.uniformeuniversal.com.br/


- Preencha os campos com seus dados e crie uma senha pessoal. É muito importante que as informações estejam corretas, uma vez que serão 

utilizadas para que a mercadoria seja entregue corretamente. A sua senha será utilizada sempre que você acessar o site. 

- Após preencher todos os campos, clique em “Salvar”. 

 

 

 



- Após o seu cadastro ter sido efetuado, você deverá solicitar a liberação para poder efetuar compras.  

Para isso, insira o número do seu CPF no campo indicado e o número do Código Liberação. Depois clique em “Solicitar”. 

 



- Agora você deverá fazer o seu Login. 

Para isso, insira o número do seu CPF e Senha nos campos indicados. Depois clique em “Entrar”. 

 



- Agora sim, você já pode efetuar as suas compras. 

Para isso, clique sobre a peça que deseja comprar. 

 



Agora você deve escolher o tamanho. Depois digite a quantidade desejada e clique em “Comprar”. 

 

 

Repare que a quantidade e o valor do produto aparecerão logo acima na tela. 

 



Para continuar comprando, escolha outros produtos e repita a mesma operação. 

Após ter finalizado a escolha das peças, clique em “Lista de Compras”. 

 

 

 



Agora confira se o seu pedido está correto. Se for necessário excluir algum produto, clique em “Excluir” 

e depois em “Atualizar”. 

Se estiver tudo ok, clique em  “Finaliza”. 

 



Confira novamente se o pedido está correto, e clique em “Fazer o Pagamento para Finalizar” 

 

 

 

 



Agora selecione a forma de pagamento. Se a opção selecionada for cartão de crédito, insira os dados do cartão. Por fim, clique em “Confirma”. 

 

 

 

 



Parabéns, você efetuou sua compra com sucesso!  

Essa tela aparecerá e você também receberá uma confirmação de sua compra por e-mail. 

 Verifique se a mensagem não foi para o spam ou lixeira do seu e-mail. 

 


