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ITEM 1 - Câmera IP móvel (PTZ)

PROCEDIMENTO RESULTADO ESPERADO
ATENDIMENTO

SIM / NÃO

- iniciar software ou hardware e seus módulos,
previamente configurados, incluindo a configuração
de integração com o Milestone;

- visualização de tela principal contendo a
imagem da câmera no Milestone;

✅

- demonstrar o funcionamento dos analíticos descritos
no Termo de Referência no software e/ou no
hardware ofertado;

- visualizar em tela o desempenho do
analítico sem paralisações ou falhas de
resultado; ✅

- demonstrar o funcionamento de detecção e classificação
de objetos;

- visualizar em tela o desempenho do analítico
sem paralisações ou falhas de resultado;

✅

- permitir as buscas das informações coletadas e
classificadas pelos analíticos supracitados no Milestone;

- visualizar em tela as informações coletadas e
classificadas;

✅

- demonstrar o funcionamento do IR (infravermelho),
deverá ser realizado no período noturno;

- visualizar em tela a imagem da câmera
utilizando o IR;

✅

- demonstrar atualização de firmware por meio de software
próprio;

- visualizar em tela primeiramente a atualização e
a possibilidade de atualização em massa;

✅

- demonstrar atualização de firmware por meio de
navegador;

- visualizar em tela a atualização individual; ✅

- demonstrar o funcionamento de posições programáveis
(presets) e perfis de patrulha;

- visualizar em tela a movimentação do dome da
câmera nas posições programadas;

✅

- demonstrar funcionamento do sistema anti gotículas da
lente ou dome;

-  visualizar em tela com clareza a imagem da
câmera, sem gotículas;

✅

- demonstrar o mascaramento de imagem; - visualizar em tela a zona mascarada; ✅

- verificar a integridade da qualidade da imagem com e
sem a aplicação de zoom em toda a extensão horizontal
(PAN) e vertical (TILT);

- visualizar em tela a imagem sem distorção. ✅



Câmera IP móvel (PTZ) AXIS Q6315-LE

figura 1 - câmera em execução no VMS milestone.

figura 2 - demonstração do funcionamento de detecção e classificação de objetos.



figura 3 - demonstração do analítico de cruzamento de linha.



figura 4 - permissão para as buscas das informações coletadas e classificadas pelos analíticos supracitados no Milestone.

figura 5 - demonstração do funcionamento normal da câmera em ambiente noturno.



figura 6 - demonstração de funcionamento da câmera no modo P&B.

figura 7 - demonstração do funcionamento da câmera em P&B, com ativação do canhão de IR (Infravermelho).



figura 8 - demonstração do funcionamento normal da câmera em ambiente noturno.

figura 9 - demonstração de funcionamento da câmera no modo P&B.



figura 10 - demonstração do funcionamento da câmera em P&B, com ativação do canhão de IR (Infravermelho).



figura 11 - demonstração do funcionamento de atualização do firmware por meio do navegador.



figura 12 - demonstração de funcionamento das posições programáveis (PRESETS) na câmera.



figura 13 - demonstração do funcionamento de perfis de patrulha na câmera..



figura 14 - demonstração do funcionamento da câmera do mascaramento da imagem.



ITEM 2 - Câmera IP fixa, full HD 2MP

PROCEDIMENTO RESULTADO ESPERADO
ATENDIMENTO

SIM / NÃO

- iniciar software ou hardware e seus módulos,
previamente configurados, incluindo a configuração de
integração com o Milestone;

- visualização de tela principal contendo a imagem
da câmera no Milestone;

✅

- demonstrar atualização de firmware por meio de software
próprio;

- visualizar em tela primeiramente a atualização
de firmware individualmente e a possibilidade de
atualização em massa;

✅

- demonstrar a configuração e funcionamento dos
analíticos embarcados na câmera;

- visualizar o funcionamento dos analíticos no
Milestone;

✅

- demonstrar atualização de firmware por meio de
navegador;

- visualizar em tela a atualização individual; ✅

- demonstrar o mascaramento de imagem; - visualizar em tela a zona mascarada; ✅

- demonstrar o funcionamento da lente varifocal
motorizada;

- visualização em tela da lente motorizada em
funcionamento.

✅



Câmera IP fixa AXIS P1455-LE

figura 1 - câmera em execução no VMS milestone.

figura 2 - demonstração do funcionamento de detecção e classificação de objetos.



figura 3 - demonstração do funcionamento de atualização do firmware por meio do navegador.



figura 4 - demonstração do funcionamento da câmera do mascaramento da imagem.



figura 5 - demonstração do analítico de cruzamento de linha.



figura 6 - demonstrar o funcionamento da lente varifocal motorizada (zoom amplo).



figura 7 - demonstrar o funcionamento da lente varifocal motorizada (zoom telescópico).



ITEM 3 - Câmera IP fixa, full HD 2MP com LPR

PROCEDIMENTO RESULTADO ESPERADO
ATENDIMENTO

SIM / NÃO

- iniciar software ou hardware e seus módulos,
previamente configurados, incluindo a configuração de
integração com o Milestone;

- visualização de tela principal contendo a imagem
da câmera no Milestone;

✅

- configurar os analíticos descritos no Termo de Referência
no software e/ou no hardware ofertado;

- visualizar em tela o desempenho do analítico
ofertado sem paralisações ou falhas de resultado;

✅

- demonstrar o funcionamento de detecção e classificação
de objetos;

- visualizar em tela a classificação de objeto; ✅

- demonstrar o funcionamento da ferramenta License Plate
Recognition (LPR) na câmera LPR em período imposto
pela equipe responsável da SSPDF;

- visualizar em tela do desempenho do analítico
ofertado sem paralizações, com assertividade de
90% das placas lidas, leitura acima de 90% das
passagens de veículos;

✅

- permitir as buscas das informações coletadas e
classificadas pelos analíticos supracitados no Milestone

- visualizar em tela as informações coletadas e
classificadas pelos dispositivos;

✅

- demonstrar atualização de firmware por meio de software
próprio;

- visualizar em tela primeiramente a atualização e
a possibilidade de atualização em massa;

✅

- demonstrar atualização de firmware por meio de
navegador;

- visualizar em tela a atualização individual; ✅

- demonstrar o funcionamento da lente varifocal
motorizada;

- visualização em tela da lente motorizada em
funcionamento.

✅



Câmera IP fixa AXIS P1455-LE - LPR

figura 1 - câmera em execução no VMS milestone.

figura 2 - demonstração do funcionamento de cruzamento de linha.



figura 3 - demonstração do funcionamento de detecção e classificação de objetos.

figura 4 - visualização em tela do desempenho do analítico ofertado sem paralizações, com assertividade de 90% das
placas lidas, leitura acima de 90% das passagens de veículos.



figura 5 - demonstração do funcionamento de atualização do firmware por meio do navegador.

figura 6 - permissão para as buscas das informações coletadas e classificadas pelos analíticos supracitados no Milestone.



figura 7 -  demonstrar o funcionamento da lente varifocal motorizada (zoom amplo).



figura 7 -  demonstrar o funcionamento da lente varifocal motorizada (zoom telescópico).
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