
 

CONVOCAÇÃO PARA RECALL 
 
O Organismo de Inspeção Veicular “Otimiza”, solicita aos proprietários dos veículos identificados 
pelas placas descritas abaixo para comparecer à rua Caviana, n.º 86, Bairro Jd. Itamaracá, Campo 
Grande – MS para realizar reinspeção dos itens identificados abaixo, devido à realização de 
uma análise de abrangência das filmagens das inspeções realizadas no Organismo. 
 
Solução: Buscando evitar qualquer prejuízo decorrente, bem como preservar seus direitos, 
colocamos a sua disposição um serviço de reinspeção veicular, gratuito, para verificação deste 
item. Recomendamos que este serviço seja realizado imediatamente. 
 
Esperamos contar com a vossa compreensão, solicitando que entrem em contato através do 
telefone 67-3326 2715, para agendamento do serviço de correção do problema identificado. 
 
 

Placas identificadas: 
Placas: 

Componente envolvido: No momento do preenchimento do Certificado de Inspeção (CI), os 
campos n. º 27 (lotação/carga) e n. º 32 (tara) foram preenchidos de forma incorreta. 
 
Riscos: Lembramos que essa falha ocorreu devido à erro de digitação (pontual) e que a não 
regularização deste item pode causar transtorno/penalidade em caso de o veículo ser abordado 
em uma eventual fiscalização. 
 

Placas: 

Componente envolvido: No momento do registro fotográfico foi constatado que a imagem não 
permite a identificação correta da leitura dos números e letras (Alfa numérico) descritos na 
placa. 
Riscos: Lembramos que essa falha ocorreu devido à falha na captura da imagem e que a não 
regularização do item citado pode causar transtorno/penalidade em caso do veículo ser 
abordado em uma eventual fiscalização. 
 

Placas: 

Componente envolvido: No momento da verificação das fotos do certificado de inspeção (CI) 
foi identificado que as faixas refletivas estão em desacordo com a norma vigente. 

KQC-2562, HTC-5191, HRN-7075, LJJ-4406, HSI-7492, CIO-2026, HRZ-1004, HRE-5094, JYN-
3246, IOO-3455, DIH-3634, HSG-0225, AQS-3091, JNS-8053, JNS-8053. 
Abrangência: (PRO – 1164552 – SV – NC 01/03 A1) 
 

MMM-2529, AQS-3091, HTS-8083, HTS-8083, ASW-8261, (Chassis 9BGKT69V0JG178784), 
HTP-0869, HTP-9806. 
Abrangência: (PRO – 1164552 – SV – NC 01/03 A2) 
 

DVT-9821. 
Abrangência: (PRO – 1164552 – SV – NC 01/03 B4) 
 



 

Riscos: Lembramos que essa falha ocorreu devido à distração do técnico (pontual) e que a não 
regularização deste item pode dificultar a visualização correta das dimensões horizontais e 
verticais da carroceria do veículo. 
 

Placas: 

Componente envolvido: No momento da verificação das filmagens da inspeção do veículo foi 
identificado a ausência de inspeção mecanizada dos faróis de neblina 
Riscos: Lembramos que essa falha ocorreu devido à distração do técnico (pontual) e que a não 
regularização deste item pode, em casos de situação com serração ou neblina, se o farol estiver 
com defeitos dificultar a visualização da rodovia, impedindo assim que a função básica do farol 
seja exercida de forma eficaz. 
 
 
Placas: 

Componente envolvido: No momento da verificação das fotos do certificado de inspeção (CIV) 
foi identificado que as faixas refletivas estão em desacordo com a norma vigente. 
Riscos: Lembramos que essa falha ocorreu devido à distração do técnico (pontual) e que a não 
regularização deste item pode dificultar a visualização correta das dimensões horizontais e 
verticais da carroceria do veículo. 
 
 
 
Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para dirimirmos quaisquer dúvidas. 
 
 
 
 
 
 
 

Responsável Técnico 
Ernesto Kenji Ishioka 

 

NRS-3981. 
Abrangência: (PRO – 1164552 – SV – NC 01/03 C) 
 

HQR-9743, HSU-9532, HQF-2690, GON-3630, HTS-2246, DBC-0891, HRO-7305, CGS-6597,  
HRV-1016, HQR-9743, DBC-0891, HTS-2245. 
Abrangência: (PRO – 1164555 – OIVA – NC 01/03 B) 
 


