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O que é o SPTaxi  

SPTaxi é o aplicativo oficial de táxis da Prefeitura de São 

Paulo. 
 

O aplicativo foi fruto do acordo de cooperação entre as 

Prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro, com o objetivo 

de transmitir a tecnologia do app Taxi.Rio para a Cidade 

de São Paulo;  



SPTaxi – Breve histórico  

  2017 – Assinatura do Termo de cooperação 

  2018 – Prodam recebe o aplicativo da IPLANRIO e customiza do 

aplicativo para a cidade de São Paulo 

 01/04/2018 – Lançamento do aplicativo  

 2019 – Publicado o Decreto 59.128, que cria o app na cidade de 

São Paulo 

 



Condutores 

• Maior oferta de corridas;  
 

• Fornecimento de descontos 

conforme sua conveniência; 
 

• Segurança – transporte de 

passageiro previamente 

cadastrado.  

SPTaxi – Benefícios 

• Descontos nas corridas; 
 

• Pagamento conforme a sua 

conveniência (via aplicativo ou 

direto ao motorista, por meio de 

débito, crédito, dinheiro); 
 

• Segurança (somente motoristas 

credenciados e em situação 

regular perante a Prefeitura). 

 

 

Passageiros Município 

• Gestão da frota mais eficiente; 
 

• Dados para avaliação de 

políticas públicas voltadas 

para a melhoria do serviço; 
 

• Estratégias para tomada de 

decisão voltadas para o 

segmento.   

 

 



A mobilidade e a segurança da mulher 
 

SPTaxi – Situação atual  

A Prefeitura de São Paulo por 

meio do Edital 002/2021 – 

SMT.SETRAM, abriu concorrência 

pública para gerenciamento, 

operação e evolução do aplicativo 

SPTaxi.  

Pelos próximos 60 meses, a 

empresa Taksim Inteligência em 

Mobilidade Urbana será 

responsável pelo gerenciamento, 

operação e  desenvolvimento do 

aplicativo SPTaxi; 

A empresa será remunerada 

através da taxa de 10,97% 

aplicada sobre o valor total de 

cada corrida; 

Não haverá nenhum outro tipo de 

pagamento à empresa por parte 

dos taxistas, passageiros ou  

Prefeitura. 

Estamos em fase de 

concretização dos elementos 

necessários para início da 

operação 
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Melhorias Previstas 

Aplicativo foi desenvolvido para os 

sistemas IOS (Apple) e Android 

Tecnologia acessível para a utilização 

de pessoas com deficiência  

Passageiro pode escolher a categoria de 

táxi entre comum, especial, preto, luxo e 

acessível  

Conexão direta entre o aplicativo e o 

taxímetro, permitindo o pagamento do 

valor exato da corrida  

Pagamento por meio dos cartões de 

crédito, débito ou dinheiro  
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Maiores informações  

Portal Oficial do SPTaxi: 

 

sptaxi.prefeitura.sp.gov.br 
 



Obrigada!  


